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Przywalić Europie kłonicą...

T

akie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie – napisał kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski w akcie
fundacyjnym Akademii Zamojskiej
w 1600 roku. Potem wiele pokoleń Polaków powoływało się na to
mądre stwierdzenie. Zastanawiam
się jednak, czy w warunkach dzisiejszej Rzeczypospolitej ma ono
jeszcze sens, skoro młodym ludziom czyni się mętlik w głowie.
W tak podstawowej sprawie bowiem, jak obywatelskie poczucie
respektu wobec organów państwa,
uczniowie szkół wszelakiego szczebla muszą się teraz – chcąc nie
chcąc – całkowicie pogubić. Polityczne swary doprowadziły otóż
do zdeprecjonowania jakichkolwiek autorytetów. No bo jakże ma
uczeń szkoły podstawowej lub średniej wierzyć na przykład w to, co
mówi prezydent RP, skoro promotor pracy doktorskiej pierwszego
obywatela rwie włosy z głowy, jednoznacznie oceniając, iż przekazywał znajomość prawa człowiekowi, który w praktyce życiowej
permanentnie łamie prawo.
eśli ktoś chciałby podważać
słuszność tej oceny, to od razu podkreślę, że jest to ocena
nie byle jakiego promotora, bo
prof. dr hab. Jan Zimmermann
to prominentny przedstawiciel
szacownego Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdaniem tego na-
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ukowca (zresztą nie tylko jego),
prezydent obraża sędziów, obraża
profesorów, obraża przedstawicieli Unii Europejskiej, a już
okrzyk, że „nie będą nam tutaj w
obcych językach narzucali, jaki
ustrój mamy mieć w Polsce i jak
mają być prowadzone polskie
sprawy” jest czymś drastycznie
nieprawidłowym – stwierdza promotor byłego doktoranta Andrzeja Dudy, zauważając, iż ten ostatni zaczął nagle atakować ludzi i
naruszać normy etyczne.
nie samego populistyczne wynurzenia głowy
państwa w trakcie powiatowych pokazówek, organizowanych przy okazji objeżdżania
kraju (kolejne wybory prezydenckie na karku), również dziwią.
Tak samo, jak dziwi chociażby wypowiedź niedawnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w Parlamencie Europejskim.
Jaki zakrzyknął groźnie, że Polska nie będzie się trzymać niemieckiej nogawki, czym zapewne połechtał ksenofobiczną część krajowego elektoratu, chętnie akceptującą hasło „bij Niemca”, nie mówiąc już o Ruskim. Ale od razu rodzi się pytanie: po jaką cholerę
mamy jeszcze utrzymywać stanowisko ministra spraw zagranicznych i bawić się w dyplomację, skoro zamiast kompromisowych negocjacji wolimy ważnym partnerom na forum międzynarodowym
od razu przywalić kłonicą?
stosunkach międzypaństwowych nie moralny
triumf jednego narodu
nad drugim, ale odniesiona korzyść liczy się przede wszystkim, a
takiej korzyści nie uzyska się, wygrażając pięścią. Dlatego polską
rodzinną kłótnię, przeniesioną w
formie żenującego magla na fo-
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rum europejskie, przyjąłem – jak
wielu rodaków – ze wstydem. Sam
miałem okazję uczestniczyć dwa
lata temu w Strasburgu w ważnych dla nas i całej Unii Europejskiej branżowych negocjacjach,
które szczęśliwie doprowadziły do
pomyślnego finału, jeśli chodzi o
wnoszenie uczciwych opłat za wykorzystywanie treści informacyjnych przez amerykańskich gigantów internetowych – z Google’m i
Facebookiem na czele. Rozmowy
na ten temat toczyliśmy jednak w
nadzwyczaj kulturalnej atmosferze, jak przystało na Europejczyków. I jakoś nikomu słoma z butów
nie wychodziła – jak wielu naszym
europosłom.

Nawet stalinowska władza starała
się zachować pozory uczciwości,
omamiając opinię publiczną kłamliwymi komentarzami w Polskiej
Kronice Filmowej. Dzisiejsza władza wykonawcza natomiast jedzie
po nieposłusznych sędziach i niemiłych jej politykach równo z trawą,
mając w dupie nawet wyroki najwyższych organów sądowych. Niektórzy powiadają zatem, że postponowani sędziowie (i prokuratorzy), którym wbija się nóż w plecy,
muszą przekraczać normalne granice działania, uciekając się do desperackiej obrony koniecznej. Najsmutniejsze jest wszakże, iż nie tylko tym, których cieszą aktualne
sukcesy wyborcze – przyjdzie za
polityczne szaleństwo w końcu słono zapłacić. A wojenka faktycznie
już wypowiedziana Unii Europejskiej prędzej czy później przypomni nam o jakże trafnym porzekadle, że Polak mądry – po szkodzie.
dążeniu do całkowitego
zawłaszczenia Polski
obecni sternicy biorą się
powoli za wciąż niezależne samorządy terytorialne. I w związku z
tym Warszawę z okolicznymi przyległościami ma się odciąć od pospólnego dotychczas województwa
mazowieckiego. W jakimś sensie
byłby to powrót do rozbicia dzielnicowego w 1138 na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego i
mielibyśmy jakby odnowione Księstwo Mazowieckie, które na dobre
wcielono znowu do Korony dopiero w 1526 roku. Dzisiaj nowy Krzywousty chyba się już znalazł. A jeśli Księstwo-Województwo na nowo powstanie, to zastanawiać się
będzie już tylko trzeba, czy jego
stolicą zostanie Płock, czy Czersk?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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czywiście, kokietowanie
tłumu swojskością i podkreślaniem, że bliższa
grzbietowi koszula niż sukmana,
odniesie niemały skutek wyborczy
w sytuacji, gdy większość podstawowych mass mediów taką politykę wspiera. Cóż, wcale nie tak
dawno naród z entuzjazmem przyjął hasło innego przywódcy, żeby
„Polska rosła w siłę, a ludziom się
żyło dostatniej”. Hasło było piękne,
ale państwowe długi, jakie przyszło za jego realizację zapłacić, już
się nie mogły podobać, a kraj znalazł się w całkowitej zapaści i władcy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w zasadzie dobrowolnie oddali ster ludziom „Solidarności”. Dla-

czego obywatelska Solidarność
przez duże „S”, a także przez „s”
małe dała się rozbić i pozwolono na
totalne skłócenie Polaków – to już
temat na poważną dysertację socjologiczno-historyczną. Może weźmie się za to mający obiektywne
spojrzenie i zawsze życzliwy Polsce Brytyjczyk Norman Davies?
iadomo skądinąd, iż ani
jedno stronnictwo polityczne, z frakcjami kościelnymi włącznie, to nie jest zastęp aniołów. Ale wszechogarniający bałagan, do jakiego władze RP
doprowadziły na niwie wymiaru
sprawiedliwości, choćby najbardziej tolerancyjnym obserwatorom
po prostu w głowie się nie mieści.
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Dzień Babci i Dzień Dziadka

Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest organizatorem konkursu na
najlepszą inicjatywę pozarządową
S3KTOR.
Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Jest to jubileuszowa X
edycja konkursu. Zgłoszenia są przyjmowane do
11 lutego.
Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców
stolicy. W minionych edycjach konkursu udział
wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy
wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów
na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Poprzez
promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe, zachęcamy mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa
w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których
inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych ka-

tegoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10
000 zł każda. Natomiast nagroda Grand
S3KTOR Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy
wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę
Mieszkańców ufundowaną przez Tramwaje Warszawskie.
Zgłoszeń można dokonywać w trzech kategoriach podstawowych oraz Grand S3KTOR.
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 11 lutego 2020 r. Jak?
1) w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na
stronie internetowej https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/
2) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Centrum Komunikacji Społecznej (zwanego dalej
CKS), na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412
Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do CKS;
3) przesłać pocztą elektroniczną na adres
ngo@um.warszawa.pl;
4) przesłać faksem na numer 22 443-34-02.

Z okazji ważnych dla seniorów świąt czyli Dnia Babci i Dnia Dziadka ursynowskich seniorów z Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów Jakub Berent. Wraz z życzeniami przedstawiciel władz dzielnicy wręczył seniorom drobne upominki.
– Zawsze pamiętamy o naszych ursynowskich seniorach. Zarówno seniorom z Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i wszystkim w naszej dzielnicy życzę, aby w jesieni życia każdego dnia świeciło słońce –
mówi Jakub Berent.
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Najlepsi szabliści na Tanecznej
W dniach 25 - 26 stycznia
w Szkole Podstawowej nr
100, przy ulicy Tanecznej
54/58, odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów
w Szermierce Szablą.
Na Ursynowie w kategoriach
wiekowych juniorów młodszych
(15-17 lat) i juniorów (18-20
lat), wystąpi około 100 najlepszych zawodników i zawodniczek, w tym reprezentanci kraju,
medaliści Mistrzostw Europy i
Pucharu Świata Juniorów.
Oficjalne otwarcie zawodów w
sobotę 25 stycznia o godzinie
11.00. Następnie odbędą się walki eliminacyjne, na ok. 13.00 przewidziana jest faza pucharowa, a
na 16.00 pojedynki finałowe.
W niedzielę odbędą się zawody drużynowe, rozpoczęcie ry-

walizacji o godzinie 12.00. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wstęp wolny.
Szermiercza konkurencja szabli
różni się od dwóch pozostałych
(floret i szabla), tym, że trafienia
zadaje się głównie cięciami i rzadko pchnięciami, a ważnym polem

trafienia jest ciało od pasa w górę,
nieco inna jest też sama broń.
Mistrzostwa Polski Juniorów
objęte są patronatem burmistrza
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Roberta Kempy. Organizatorem zawodów jest ursynowski Klub Sportowy „Karabela”.

Elektryczne rowery dla
ursynowskich urzędników Tam gdzie gra muzyka...
Urząd Dzielnicy Ursynów
zakupił dwa wspomagane
silnikiem elektrycznym
rowery.
Jednoślady mają służyć pracownikom w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w
szczególności tym odpowiedzialnym za infrastrukturę oraz zieleń. Zakupiony sprzęt zwiększy
mobilność urzędników, co mamy nadzieję pomoże w jeszcze
sprawniejszym monitorowaniu
postępów prac realizowanych na
terenie Dzielnicy Ursynów. Koszt
zakupu rowerów to 7590,33 zł
brutto.

Na Ursynowie zgłoszono 145 projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Zakończyliśmy etap składania projektów w ramach warszawskiej partycypacji. Przed nami ocena
wniosków i czerwcowe
głosowanie. W 7. edycji budżetu obywatelskiego
mieszkańcy na Ursynowie
zgłosili 145 pomysłów –
112 elektronicznie i 33 wybierając tradycyjną papierową formę.
Nie jest to ostateczna liczba
projektów, ponieważ w czasie
oceny mogą one zostać przypisane do poziomu miejskiego
i odwrotnie. W naszej dzielnicy do wydania jest prawie
5 mln. zł.
Nie wszystkie wnioski mieszkańców są widoczne na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl, ponieważ zgłaszanie projektów zostało zakończone o północy i
trwa jeszcze wpisywanie papierowych formularzy do systemu.
– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy mając na celu
wspólne dobro zgłosili swoje pomysły. Przed nami czas oceny i
rozmów z autorami. Mam nadzieję, że wszystkie wnioski zostaną dopuszczone do głosowania. Bardzo się cieszę, że budżet
obywatelski to źródło nieustają-

cych inspiracji i wiedzy o tym,
czego jeszcze nasza Dzielnica
potrzebuje – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.
Przypominamy, że od 6. edycji Budżetu Obywatelskiego projekty mogą być realizowane tylko na terenach, którymi dysponuje m. st. Warszawa. Dotyczy to
zarówno projektów inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, czyli
warsztatów, spotkań, seansów
filmowych.
– Projekt bezpłatnych seansów filmowych, ze względu na
bardzo duże zainteresowanie,
zdecydowaliśmy się kontynuPrzykład realizacji
BO czyli Garażówka.

ować poza Budżetem Obywatelskim. Już w tym tygodniu odbędzie się pierwszy pokaz dla dzieci, a w przyszłym dla dorosłych
– dodaje Robert Kempa.
Wśród projektów zgłoszonych
w 7. Edycji jest kilka takich, które cieszyły się poparciem w poprzednich edycjach - np. doświetlenia, wybiegi dla psów, garażówka, czy samoobrona. Nie zabrakło również tych dotyczących
bezpieczeństwa, zieleni i aktywizacji seniorów.
Harmonogram:
– Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 6 maja
2020 r.
– Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 7 do 13 maja 2020 r.
– Rozpatrywanie odwołań: od
7 do 29 maja 2019 r.
– Głosowanie na projekty: od
15 do 30 czerwca 2020 r.
– Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2020 r.
Przypominamy, że w czasie
czerwcowego głosowania, każdy
mieszkaniec Warszawy, bez
względu na wiek i adres zameldowania będzie mógł zdecydować na jaki cel wydamy 4 986
682 zł – kwotę wyodrębnioną z
budżetu Ursynowa.

Urząd Dzielnicy Ursynów serdecznie zaprasza młodych melomanów na cykl
koncertów edukacyjnych „Tam gdzie gra
muzyka”. Będzie to kontynuacja realizowanego od 2001 roku w Domu Sztuki
projektu, służącego edukacji muzycznej
dzieci.
Tym razem do opracowania programu oraz doboru wykonawców została zaproszona Katarzyna
Żytomirska – etnolog z pasjami muzycznymi i aktorskimi oraz z wielkim doświadczeniem w pracy
z dziećmi. Wydarzenie finansowane ze środków
Dzielnicy Ursynów odbędzie się już w najbliższą
niedzielę.

Już 26 stycznia o godz. 16.00 Urząd Dzielnicy
Ursynów zapraszamy na koncert „Zabawy z Krainy Kusego Janka”, niesfornego chłopca ze starodawnej piosenki. Młodzi widzowie dowiedzą się,
jak kiedyś w Polsce bawiły się dzieci. W koncercie
wystąpią artyści Teatru Słuchaj Uchem: Kaja Prusinowska - śpiewaczka, kompozytorka, malarka,
pedagog i badaczka folkloru dziecięcego; Jan Prusinowski - skrzypek, kompozytor, twórca projektów związanych z polską muzyką tradycyjną oraz
Piotr Piszczatowski - z wykształcenia socjolog, parający się muzyką (głównie etniczną) oraz aktorstwem i śpiewem, grający na akordeonie i instrumentach perkusyjnych.

W sobotę pierwsza w tym roku zbiórka krwi
Dzielnicy. Mamy nadzieję, że będą się one cieszyć
taką sama popularnością jak poprzednie akcje.
Podczas każdej zbiórki krwi prowadzona będzie także rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, dzięki której w 2019 roku pozyskano 337 nowych wpisów w bazie Fundacji DKMS
Polska. Dodatkowo będziemy kontynuować akcję zbierania plastikowych nakrętek, których
sprzedaż wspomogła finansowanie rehabilitacji
Oli Kamińskiej.
Terminy zbiórek krwi w 2020 roku: 25 stycznia,
29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 27
czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września, 31
W najbliższą sobotę, 25 stycznia, w godz. października, 28 listopada.
9.00 – 14.00 odbędzie się pierwsza w
Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursy2020 roku akcja poboru krwi na terenie nów” działa w naszej dzielnicy ponad 3 lata. UrUrzędu Dzielnicy Ursynów.
synowskich krwiodawców od początku wspiera
W tym roku zapraszamy również na 10 zbiórek Urząd Dzielnicy Ursynów, w którym mieści się
krwi, które organizuje Klub Honorowych Dawców siedziba klubu. Przez 3 lata działalności klubu
Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu pozyskano łącznie ponad 703 litry krwi.

Urząd wspiera organizacje
pożytku publicznego
Już po raz dziesiąty Urząd Dzielnicy Ursynów rozpoczyna akcję „1% zostaw na Ursynowie”,
której celem jest wsparcie ursynowskich organizacji pożytku publicznego (opp) w pozyskaniu środków z odpisów od podatku od osób fizycznych. Każdy z podatników – osób fizycznych może przy
rozliczaniu podatków przekazać kwotę 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Urząd Dzielnicy zachęca mieszkańców do wspierania w ten sposób organizacji, które mają swoją siedzibę na Ursynowie lub też których aktywność jest ukierunkowana na rzecz Ursynowa lub mieszkańców dzielnicy. Nawet najmniejsza kwota to pomoc,
która stanowi nieocenione wsparcie dla lokalnych opp.
Ursynowscy urzędnicy chcą stworzyć wykaz opp na stronie Dzielnicy Ursynów (www.ursynow.pl). Dlatego apelują do przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie urzędu. Im wcześniej ankieta trafi do urzędu, tym wcześniej organizacja zostanie dodana do wykazu.
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Czy to kolejne uderzenie w samorząd?

Mazowsze straci na podziale...
two mazowieckie będzie miało
dużą powierzchnię (86 proc. dotychczasowej) oraz diametralnie ograniczone dochody. Najważniejszy dochód województwa, czyli podatek CIT, wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych
wpływów z tego tytułu. Obecnie aż 87 proc. dochodów Mazowsza z CIT generuje stolica
(79 proc.) i podwarszawskie powiaty (8,7 proc.).
a tak drastycznym
spadkiem dochodów
nie idzie jednak analogiczna redukcja zadań i obowiązków. 58 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale,
instytucje kultury, biblioteki,
centra kształcenia, spółki kolejowe) ma swoją siedzibę w metropolii warszawskiej, a 59 w pozostałej części województwa.
Wśród jednostek zlokalizowanych w Warszawie są instytucje,
które mają charakter ogólnowojewódzki. Są to m. in. spółki Koleje Mazowieckie, Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka
Agencja Energetyczna czy Mazowieckie Fundusze Poręczeń
Kredytowych i Pożyczkowych.
To samo dotyczy instytucji i jednostek podległych wojewodzie.
Dwa województwa to podwójna administracja: dwa urzędy
wojewódzkie, dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójny zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi służb, takich jak inspekcja transportu
drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna,
służby weterynaryjne, inspekcja
ochrony środowiska. Stałe koszty administracyjne wzrosną o
kilkaset milionów złotych.
– Województwo stołeczne nie
zyska na podziale, gdyż zostanie
obciążone potężnym Janosikowym już nie tylko jako miasto,
ale również jako województwo
– mówi Rafał Trzaskowski, prezy-

Z

Osłabione Mazowsze bez
metropolii warszawskiej
będzie zmuszone utrzymać m. in. 3/4 dróg oraz
połowę szpitali i instytucji
publicznych w ramach zaledwie 13 procent dotychczasowych dochodów. Metropolia warszawska zapłaci gigantyczne Janosikowe.
ierwszym pretekstem
nowego podziału administracyjnego miała być
troska o zachowanie po 2020 r.
środków unijnych. Ten argument
stracił już rację bytu. Od stycznia
2018 r. obowiązuje nowy podział
statystyczny. Na potrzeby unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane jest jako dwa
NUTS-2: Warszawski stołeczny i
Mazowiecki regionalny.
– Obowiązujący podział statystyczny jest brany pod uwagę
przy podziale środków w ramach
nowego budżetu UE, co – jak zauważa marszałek Adam Struzik
– jest efektem starań władz regionu. Wcześniej pretekstem do
podziału Mazowsza miała być
groźba utraty środków z UE. Dziś
po podziale statystycznym, do
którego doprowadziliśmy, ten ar-
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gument stracił rację bytu, ale jak
widać pomysł podziału ciągle ma
się dobrze. Bo jeśli nie wiadomo
o co chodzi, to chodzi o… władzę
– wskazuje. – Kuriozalne jest to,
że coś, co miało być pierwotnie
impulsem do podziału, czyli
groźba utraty wsparcia unijnego, teraz może być pierwszą konsekwencją podziału, do którego
tak ochoczo prze PiS – dodaje
marszałek.
ierwszą konsekwencją
podziału administracyjnego będzie wstrzymanie programowania środków
unijnych. Obecnie trwają zaawansowane prace nad perspektywą finansową UE 2021-2027.
Mazowsze zabiega o kilka miliardów złotych. – W zeszłym tygodniu w urzędzie marszałkowskim odbyły się konsultacje z
udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Zdecydowanie
opowiedzieliśmy się za jednym
programem operacyjnym na lata 2021-2027 dla całego województwa mazowieckiego. To
gwarancja spójnego rozwoju całego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik. Podział administracyjny spowoduje wieloletnie opóźnienia, ale również
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realną groźbę utraty środków z
UE dla Mazowsza i metropolii
warszawskiej. Przestaną obowiązywać opracowane do tej pory
dokumenty i ustalenia wynegocjowane z Komisją Europejską.
Zmiana granic administracyjnych spowoduje konieczność
wyrzucenia do kosza strategii i
dokumentów planistycznych.
Zachwiane będą struktury odpowiadające za wdrażanie środków unijnych na Mazowszu.
rząd marszałkowski
przygotował szacunki
dotyczące wyłączenia
metropolii warszawskiej z Mazowsza. Mimo narracji, którą
próbuje się narzucić w części regionu, to stolica kraju generuje
wysokie dochody (aż 79 proc.
wpływów z CIT zasilających budżet Mazowsza!). To tu znajduje się ponad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych, 22 proc.
zlokalizowanych jest w powiatach sąsiadujących z Warszawą.
Metropolia warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji
kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych. Po wyłączeniu
administracyjnym metropolii
warszawskiej nowe wojewódz-
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dent m. st. Warszawy i dodaje –
Będzie to kolejny etap rozmontowywania finansowego metropolii warszawskiej po obciążeniach
związanych z deformą edukacji
i obniżkami wpływów z PIT.
ednym z antydemokratycznych pomysłów partii rządzącej jest propozycja, aby prezydent m. st. Warszawy pełnił funkcję marszałka
nowo powstałego województwa
stołecznego. – Każdy mieszkaniec metropolii warszawskiej jest
tak samo ważny – nie może być
tak, że osoba, która jest wybrana
przez mieszkańców Warszawy
będzie pełnić funkcję marszałka całego województwa stołecznego – mówi Rafał Trzaskowski.
– Od wielu lat współpracujemy
w ramach metropolii warszawskiej, realizując m. in. projekty w
ramach ZIT, wypracowaliśmy
plan działań strategicznych na
najbliższe lata, bierzemy aktywny udział w pracach nad kształtem funduszy unijnych dla metropolii warszawskiej w przyszłej
perspektywie finansowej. Nie
dopuszczamy możliwości opóźnień w dostępie do środków UE
po 2021 roku – dodaje.
omysłodawcy podziału
często przekonują, że
Warszawa ma marginalny wpływ na rozwój pozostałych
części Mazowsza. Jednak z analiz przeprowadzonych przez In-
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stytut Rozwoju (pod kierownictwem prof. Jacka Szlachty) wynika, że to błędna teza. Metropolia
warszawska, tj. nowy NUTS-2
warszawski stołeczny, jest kluczowym biegunem rozwoju Mazowsza i Polski. Beneficjentem impulsów rozwojowych będzie najprawdopodobniej w dużym stopniu region zewnętrzny. Dane dla
lat 2004-2015 pokazują, że realny przyrost PKB na mieszkańca
był na Mazowszu większy niż
przeciętnie w kraju. Podregion
mazowiecki regionalny poprawił
swoją pozycję względem średniej
UE 28 z około 40 proc. do około
60 proc. PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej.
ak wynika z sondażu
Kantar dla „Gazety Wyborczej” zdecydowana
większość – 61 proc. ankietowanych – uważa, że podział województwa mazowieckiego to zły
pomysł. Za podziałem było zaledwie 22 proc. badanych, a 17
proc. nie ma w tej kwestii zdania.
Co ciekawe, jak wynika z badania Kantar, mieszane uczucia co
do tego pomysłu miały też osoby
popierające PiS. Aż 35 proc. potencjalnych wyborców PiS ankietowanych przez Kantar opowiedziało się przeciw podziałowi, a 27 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieć”.
Kamil Dąbrowa
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Rozmawiamy z nowym prezesem AKL Ursynów Jerzym Pietrzykiem

Bezdomni lekkoatleci wciąż trwają
MACIEJ PETRUCZENKO: Gratuluję
wyboru na prezesa Akademickiego Klubu Lekkoatletycznego Ursynów. Niech
pan powie na wstępie, na jakim etapie
rozwoju jest klub?
JERZY PIETRZYK: Zacznę od tego, że
dotychczasowy prezes, profesor Tomasz
Borecki z Zakładu Urządzania Lasu
SGGW, zrezygnował z pełnienia tej
funkcji po 12 latach, pozostając jednak
w klubowym zarządzie. Na walnym zebraniu nadaliśmy mu tytuł honorowego prezesa.
A jeśli chodzi o sam klub, to ćwiczy w
nim ostatnio od 150 do 200 zawodniczek i zawodników. Mamy grupy szkolenia podstawowego i szkolenia zasadniczego, oznaczającego udział w zawodach sportowych. Pracuje dla nas około
10 trenerów. Są to znane m. in. nazwiska – Bogdan Obrocki w sprincie i Genowefa Patla w rzutach. W 2018 ponieśliśmy wielką stratę, bowiem umarł znakomity trener biegów średnich i długich
Sławomir Rosłon. Do naszego sztabu
szkoleniowego dołączył jednak Borys
Badeński, syn Andrzeja Badeńskiego,
brązowego medalisty olimpijskiego w
biegu na 400 metrów na igrzyskach
1964 w Tokio. Skład zarządu uzupełnił
zaś Bartłomiej Korpak, znany od dziesiątków lat promotor sportu akademickiego na szczeblu centralnym. Utrzymujemy się przede wszystkim ze środków miejskich, a do tego dochodzą środki dzielnicowe i środki z Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz składki członkowskie, darowizny. Jesteśmy wdzięcz-

zało się to jednak jedynie mrzonką, bo
takiego obiektu do dzisiaj nie ma i nie
zanosi się na to, żeby powstał w najbliższym czasie. Lobbujemy, przekonujemy, prosimy, by uczelnia wespół z
miastem przy wsparciu środkami państwowymi wreszcie stadion zbudowała, ale jest to z naszej strony bicie głową
o mur. Wciąż coś stoi na przeszkodzie.
Na domiar złego tartanowy stadion
Skry, który był kiedyś Mekką nie tylko
warszawskiej, ale całej polskiej lekkoatletyki, stał się ruiną, którą zdaje się już
zamknął inspektor nadzoru budowlanego. Skra to już klub dawno opuszczony
przez Boga i kolejne władze Warszawy, a w końcu nawet przez naszą lekkoatletkę numer jeden, młociarkę Anitę
Włodarczyk, która zapisała się do AZS
AWF Katowice.

ni za udostępnienie tych środków, jak- stadion AWF, Agrykolę, Skrę, OSiR Prakolwiek wciąż ich mamy za mało.
ga, no i halę SGGW oraz sportowe hale szkolne na Ursynowie, gdzie latem
Wiadomo, że w Warszawie podsta- ćwiczymy na boisku i bieżni Szkoły Podwowym problemem – zresztą nie tylko stawowej nr 303 przy ul. Koncertowej.
ursynowskich lekkoatletów – jest brak Gdy AKL powstawał w 2008 roku, jako
odpowiednich obiektów treningo - wychodźca z Ursynowsko-Natolińwych...
skiego Towarzystwa Sportowego, byliNasi zawodnicy tułają się po wszel- śmy przekonani, że na terenie SGGW
kich obiektach, dostępnych do treningu powstanie stadion piłkarsko-lekkoatlew Warszawie, a mam na myśli: halę i tyczny z prawdziwego zdarzenia. Oka-

dojeżdżać na treningi nie tylko młodzież z Ursynowa...
No właśnie, może wtedy zechciałaby
powrócić do roli trenerki mieszkająca
na Ursynowie dawna rekordzistka świata w biegu na 100 metrów przez płotki
Grażyna Rabsztyn. Może włączyłby się
do promowania lekkoatletyki na miejscu wiceprezes PZLA, dwukrotny mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski...

Jakie były osiągnięcia AKL w ostatnich latach?
W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży reprezentanci AKL zdobyli 46
medali w 2018 i 44 w 2019 roku. W
okresie 2016-2019 w organizowanych
przez nas imprezach wzięło udział
około 12 000 zawodniczek i zawodników. Najbardziej znane z tych imprez
Może wspomnijmy, że jeszcze w cza- to Ursynowskie Wtorki Biegacza, Mesach UNTS sekcja lekkoatletyczna tego moriał Tomasza Hopfera, Cross Roklubu rozwijała się znakomicie, a jej słon Kabaty.
gwiazda Anna Głowacka znalazła się w
wieku juniorki wśród najszybszych polCzy panu, kiedyś rekordziście Euroskich seniorek w biegu na 100 metrów... py juniorów w biegu na 400 m przez
To prawda, ale UNTS-owi w pew- płotki, a potem wicemistrzowi olimpijnym momencie podcięto skrzydła. Dla- skiemu w sztafecie 4 x 400 m nie marzy
tego nasza sekcja przytuliła się do się, by wyrósł na Ursynowie medalista
SGGW w 2008 roku i jakoś egzystuje- olimpijski w lekkoatletyce?
my, licząc, że kampus uczelni stanie
Oczywiście, że o tym marzę, ale żeby
się kompletny i powstanie wymarzo- marzenie się spełniło, musi być prowany stadion.
dzone szkolenie w dużej grupie zawodników, no i potrzebna jest odpowiednia
Wydaje się, że taki obiekt przy Nowo- baza szkoleniowa. A tak, możemy soursynowskiej miałby świetną lokaliza- bie tylko powiedzieć: po pierwsze, nie
cję, bo niedaleko do metra i mogłaby mamy armat...
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Las Natoliński – przyrodniczy skarb Ursynowa

Naturalne piękno o każdej porze roku
Jeszcze do niedawna nazwy Pałac Natoliński czy Park
Natoliński kojarzyły się mieszkańcom Ursynowa bardziej z jakimiś enklawami niedostępności niż z atrakcyjnym kompleksem architektonicznym, parkowym
i przyrodniczym. Ściągający tam od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przyszli ursynowianie,
poza wiekowym dębem Mieszko, mogli oglądać jedynie
masywne, kute ogrodzenie, oddzielające od gęstych
zadrzewień parku. Pałac Natoliński, prześwitujący
pomiędzy drzewami w pobliżu bram wjazdowych, był
niedostępny dla zwykłych mieszkańców Ursynowa.

Bogusław Lasocki
przecież zaledwie 50 100 metrów od płotu
tętnił życiem wspaniały zespół przyrodniczy Lasu Natolińskiego, przypominający
Puszczę Białowieską w mikroskali.
Od maja 2011 roku Park Natoliński otworzył swoje podwoje
również dla publiczności. To
efekt porozumienia zawartego
między Zarządem Dzielnicy Ursynów a Centrum Europejskim
Natolin, administratorem terenu. Spacery odbywają się zwykle w letnie weekendy od czerwca do września w asyście przewodników. Poza tymi terminami
teren jest w zasadzie niedostępny dla publiczności. Jedyna możliwość zwiedzania to dołączenie do jakiejś grupy przyrodniczej, prowadzonej również przez
kwalifikowanego przewodnika.
łaśnie w ostatnią niedzielę takie dwie grupy oprowadzał Kon-
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rad Drzewiecki, znany ursynowski
obrońca przyrody, przewodnik m.
in. po Kampinoskim Parku Narodowym, reżyser niezwykle interesującego filmu “Las Natoliński mgnienie prastarej puszczy”. Przy
wejściu na teren obowiązkowa lista obecności wchodzących (potem potwierdzenie wychodzących, żeby nikt się nie zgubił) zostaje na portierni. Jeszcze kilkanaście kroków i perspektywa radykalnie się zmienia. Gdzieś z tyłu,
za krzakami zostaje prześwitująca za płotem ulica Nowoursynowska, a przed oczami pojawiają się
parkowe drzewa. Z ulicy widać
tylko ich korony.
– Ta sosna pochodzi z czasów,
kiedy teren pałacu należał do Potockich – rozpoczyna przewodnik grupy Konrad Drzewiecki. Została posadzona na przełomie
XVIII i XIX wieku, ma 2,5 metra
obwodu. To już naprawdę pomnikowa sosna, większej w rezerwacie nie znajdziemy, chociaż też są tam sosny ogromne.
Na wprost widzimy pochodzący
z Ameryki Północnej tulipanowiec amerykański, największy w
Warszawie. Pięknie kwitnie na
początku maja, nawet w kwietniu w zależności od warunków
pogodowych, a kwiaty przypominają tulipany, stąd jego nazwa.
W Appalachach tworzy zwarte

drzewostany. A po drugiej stronie
to korkowiec amurski, drzewo z
dalekiego wschodu. Nie ma takich przyrostów kory jak inne
drzewa korkowe, ale bywa również wykorzystywany do pozyskiwania korka. A w naszych parkach to drzewo unikatowe – opowiadał Konrad Drzewiecki.
rejonie obecnego
Natolina zidentyfikowano szereg stanowisk osadniczych, siedlisk oraz
kurhan, datowane nawet na 4 - 5
wiek p.n.e . Ślady gospodarowania sięgają XII - XIII w. Osadnictwu sprzyjały żyzne ziemie terenów zalewowych. W pobliżu,
wzdłuż obecnej ulicy Nowoursynowskiej, przebiegał wczesnośredniowieczny Trakt Czerski,
umożliwiający połączenie średniowiecznej Warszawy z dużo
starszym Czerskiem i wiodący
dalej przez Lublin aż na Ruś, a w
innym rozgałęzieniu na Śląsk.
ereny dzisiejszego rezerwatu, jako składnik
większych dóbr wilanowskich, zakupił Jan III Sobieski, wykorzystując to miejsce do
polowań. Jednak właściwa historia Natolina rozpoczyna się w
II połowie XVIII wieku wraz z
wybudowaniem na zlecenie Augusta Czartoryskiego klasycystycznego pałacu. Z początkiem
XIX w. pałac przeszedł w ręce
Potockich, a w 1807 r. tereny te
na cześć Natalii Potockiej zostały oficjalnie nazwane Natolinem.
Swoje piętno zaznaczyło tu
również Powstanie Styczniowe
1863 r. Sympatyzujący z Powstaniem hrabia August Potocki organizował dostawy broni dla powstańców. Gdy proceder odkryto, winę wziął na siebie Karol Julian Karniewski – administrator
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dóbr hrabiego Potockiego i zarazem dzierżawca 20 hektarów ziemi. Oznaczało to zsyłkę na Sybir.
Jednakże Potockiemu udało się
wykupić swojego wybawcę i w
zamian za postawę obdarował go
dzierżawioną dotychczas ziemią.
Rodzinne gospodarstwo Karniewskich, obecnie kwiatowe,
przetrwało do dziś w rejonie ulicy Rosoła i Alei Kasztanowej. Od
1892 r. aż do upaństwowienia w
1945 roku pałac i dobudowane w
międzyczasie obiekty wraz z
przyległym parkiem należały do
rodziny Branickich.
przed Pałacu Natolińskiego grupa z przewodnikiem podąża ścieżką
prowadzącą na północ. Wokół
drzewa, wiele z tabliczkami ‘pomnik przyrody’, krzewy, dosyć
gęsto, ale przejrzyście. Obecnie
mamy zimę, nie ma liści, ale latem widać byłoby już tylko zieleń. Jeszcze kilka kroków i pojawia się tabliczka “Rezerwat przyrody Las Natoliński”. Tu właśnie
zaczyna się najciekawsza przyrodniczo część wycieczki.
as Natoliński jest ewenementem nawet w skali europejskiej. To enklawa naturalnej przyrody, swoiste
mikrolaboratorium, istniejące do
dzisiaj właśnie dzięki ograniczeniu od ponad 200 lat publicznego dostępu. Zachowały się tam
ostańce pierwotnej Puszczy Mazowieckiej, występują liczne gatunki typowe dla lasów o wysokim stopniu naturalności. Wśród
blisko tysiąca pomnikowych
drzew dominują dęby, których
wiek przekracza nawet 300 lat
oraz stare jesiony, graby, olsze
czarne, lipy. Dzięki martwemu
drzewostanowi w różnych stadiach rozkładu, znajdujemy
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rzadko spotykane gatunki
mchów, porostów, grzybów,
owadów i chrząszczy. Obecność
licznych dębów i miejsc nasłonecznionych powoduje, że znaleźć można takie chrząszcze jak
pachnica dębowa, mimo że nasz
klimat nie sprzyja ich występowaniu. Warto pamiętać, że “ładny”, przejrzysty las, który zazwyczaj lubimy, jest czymś innym
niż żywy las, przepełniony organizmami i fauną, znajdującymi
się w różnych miejscach łańcucha pokarmowego. Taki las turystyczny przestaje być lasem i staje się parkiem, jak Las Bielański
czy w dużej części Las Kabacki.
ak w każdym naturalnym środowisku, Las Natoliński jest niewyobrażalnym bogactwem grzybów, nie
tylko powszechnie znanych tzw.
jadalnych. Od malutkich, prawie niewidocznych gołym okiem
kropeczek, aż do wielkich hub
obrastających wielopoziomowo
umierające drzewa. Są grzyby
wyspecjalizowane, jak kubianka leszczynowiec żyjąca na opadłych kwiatostanach leszczyny.
Jest żółciak siarkowy również
obrastający drzewa, jako młody
jadalny o smaku piersi drobiowych, po ugotowaniu podobno
nie do rozróżnienia. Wśród
uczestników wycieczki jest spora grupa “grzybiarek”, zafascynowanych i znających się na
przeogromnym świecie grzybów, w którym czasem nawet
człowiek może być na początku
łańcucha pokarmowego...
– Grzyby widzę wszędzie –
opowiada pani Iza, fanka świata
grzybowego. – Zbierałam je od
wczesnej młodości, głębiej zainteresowałam się w wieku dorosłym. Ludzie uganiali się za praw-
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dziwkami, a ja widziałam, że
mnóstwo innych dookoła rośnie.
Zaczęłam czytać, szukać , również w Internecie, gdy się pojawił,
stopniowo nawiązywałam kontakty z innymi ‘grzybniętymi’. A
najlepiej się człowiek uczy w terenie, spacerując, podglądając,
oglądając. Ja się uczę od mądrzejszych od siebie, a chętnie
dzielę się wiedzą z tymi, co wiedzą mniej. Dla mnie wszystkie
grzyby są atrakcyjne, zwłaszcza
te w styczniu – mówiła pani Iza.
śród starodrzewu
Lasu Natolińskiego
znajdują swój dom
liczne gatunki ptaków. Spośród
ważnych zasobów rezerwatu
można wymienić dzięcioły. Występują tu licznie, niekiedy rzadko spotykane odmiany dzięciołów: średni, duży, mały, czarny,
zielony, białoszyi zwany również
syryjskim. W rezerwacie znajdują się również gniazda bociana czarnego, który dla swej egzystencji wymaga spokoju, urozmaiconego terenu i drzewostanu. Spośród ptaków drapieżnych
w Lesie Natolińskim gniazdują
myszołów, jastrząb i puszczyki.
Regularnie pojawia się krogulec. Występuje również bardzo
dużo gatunków ptaków śpiewających, wijących gniazda w podszyciu lub koronach drzew.
as Natoliński to wspaniałe i wyjątkowe miejsce
w skali europejskiej. Mamy wielkie szczęście mieszkać
w pobliżu takiego miejsca. Uszanujmy to, bo tak niewiele trzeba,
by ta sąsiadująca z nami autentyczna przyroda mogła egzystować i rozwijać się – wystarczy
nie przeszkadzać. Odwdzięczy
się nam wówczas swoim naturalnym pięknem.

W

L
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Dwadzieścia procent mniej ofiar
35 osób zginęło w 2019 r.
na warszawskich drogach. Ich liczba spada w
rekordowo szybkim tempie. Każda ofiara to
ogromna tragedia, dlatego dokładamy wszelkich
starań, aby warszawskie
drogi były jak najbezpieczniejsze.
– Nie ma nic ważniejszego niż
życie ludzkie. Dlatego bezpieczeństwo ruchu drogowego jest
dla miasta najważniejszym priorytetem. Cieszę się, że nasze
działania przynoszą wymierne
efekty – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.
ok 2019 kończy się rekordowo niską liczbą
ofiar śmiertelnych na
ulicach Warszawy – tak wynika
z wstępnych danych uzyskanych od Komendy Stołecznej
Policji. Przez cały rok śmierć na
drogach poniosło 35 osób (ta
liczba może się jeszcze nieznacznie zmienić, w statystykach uwzględnia się również
osoby, które zmarły w ciągu 30
dni od wypadku). W analogicznym okresie 2018 roku śmierć
poniosły 42 osoby. To wciąż o
35 ofiar za dużo, dlatego cieszy
nas, że ta liczba spada w rekordowo szybkim tempie – aż o
prawie 20 proc. w ciągu roku.
Szczególnie wyraźnie spadła

R

liczba ofiar wśród seniorów –
niemal o połowę.
Tegoroczny wynik to kontynuacja dobrego trendu: od sześciu lat liczba ofiar na drogach w
Warszawie szybko i systematycznie spada: łącznie o 54 proc. – To
bardzo znacząca poprawa. Ważne są jednak kolejne działania,
bo każda śmierć na drodze to
ogromna tragedia. Dlatego chcemy nadal zmierzać w kierunku
wizji zero, która jest coraz bardziej realna – mówi Michał Domaradzki, dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu.
arto docenić poprawiające się statystyki, na tle danych z
regionu czy całej Polski. W 2019
r. w skali kraju liczba ofiar wzrosła drugi rok z rzędu. W 2019 r.
zginęło ok. 30 osób więcej
(wzrost o 1 proc.) Również w
perspektywie wieloletniej trend
krajowy nie jest optymistyczny –
w ciągu 6 lat liczba ofiar spadła
tylko o 14 proc. W Warszawie
taki spadek udało się osiągnąć
w ciągu jednego roku. W przeliczeniu na milion mieszkańców,
stolica ma niemal czterokrotnie
niższe wskaźniki liczby wypadków niż średnia krajowa i dwukrotnie niższe niż średnia dla
Unii Europejskiej.
– Takie wyniki to nie przypadek. Podchodzimy do sprawy
bezpieczeństwa kompleksowo.

W

Staramy się nie poddawać emocjom dominującym w dyskusji
publicznej na temat bezpieczeństwa. Decyzje podejmujemy na
podstawie profesjonalnych audytów. Choć to nie zawsze popularne, liczy się efekt – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
arszawa od 2016 r.
prowadzi kompleksowy audyt przejść
dla pieszych. Do tej pory zbadaliśmy ponad 3000 przejść w 12
dzielnicach. W 2020 r. audyt
obejmie tysiąc kolejnych zebr w
6 dzielnicach. Tak kompleksowego podejścia do identyfikowania problemów na przejściach
dla pieszych nie było jeszcze na
całym świecie.

W

o roku, opierając się na
wynikach
audytu,
ZDM buduje kilkanaście sygnalizacji świetlnych (w
ostatnich tygodniach m.in. na
al. KEN, Przyczółkowej i Lesznie), montuje oświetlenie ok.
400 przejść dla pieszych, instaluje progi zwalniające, azyle dla
pieszych i inne formy uspokojenia ruchu (np. ronda). Od momentu rozpoczęcia audytu przebudowa objęła kilkadziesiąt najbardziej
niebezpiecznych
przejść. Ponad 100 kolejnych jest
już w planach ZDM lub innych
jednostek miejskich.
Dalsza poprawa bezpieczeństwa, oprócz naszych działań, zależy również od zmian w przepisach i sprawnej egzekucji wykro-

C

czeń. Liczymy, że w 2020 r. zmianie ulegną przepisy regulujące
pierwszeństwo pieszego przed
przejściem dla pieszych. Przepis
ten ma zwiększyć ostrożność kierowców na zebrach, które powinny być miejscem, gdzie pieszy
może czuć się bezpiecznie.
amy też nadzieję na
zmiany o które wnioskowaliśmy do władz
centralnych, w tym podwyższenie limitów mandatów za najpoważniejsze wykroczenia – nie były one zmieniane od ponad 20 lat
i straciły swoją prewencyjną funkcję. Konieczne jest również wprowadzenie możliwości obsługi fotoradarów przez samorządy, pod
warunkiem zatwierdzenia ich lokalizacji przez służby państwo-

M

we. Obecny system jest wadliwy
(co wykazała kontrola NIK) i
ogranicza samorządom możliwości poprawy bezpieczeństwa na
zarządzanych drogach. Odpowiednie dofinansowanie służb
kontrolnych i obsadzenie setek
wakatów mogłoby się przyczynić
do eliminowania z ruchu piratów
drogowych, powodujących tragiczne wypadki.
Działania m.st. Warszawy na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drogach, powiązane z egzekucją przepisów i systemową naprawą prawa na szczeblu krajowym, mogą przynieść dalsze
skokowe ograniczenie liczby
ofiar na drogach i przybliżyć
Warszawę do osiągnięcia tak poZDM
żądanej „wizji zero”.

Kronika Stróżów Prawa
znaleźli około 200 gramów nielegalnego suszu, 30 tabletek
środków psychotropowych, około 9 gramów amfetaminy i podobną ilość haszyszu. Mając
uzasadnione podejrzenie, że
mężczyzna może mieć środki
psychoaktywne również w
mieszkaniu, policjanci postanowili to sprawdzić.
W trakcie przeszukania, w
różnych miejscach ujawnili i zaPonad 14 kg narkotyków bezpieczyli około 11,5 kg marihuany, ponad kilogram suszona własny użytek...
nych grzybków halucynogenMężczyzna kierujący renych, około 600 gramów amfenault na ul. Polinezyjskiej taminy oraz około 1,2 kg haszyswoim zachowaniem
szu. Łącznie około 14,5 kilograzwrócił uwagę policjanma narkotyków trafiło do depotów. W trakcie kontroli
zytu, ich posiadacz natomiast
okazało się, że jest pod
do policyjnej celi.
działaniem narkotyków, a
Mężczyzna usłyszał zarzuty
ponadto w aucie posiadał posiadania znacznych ilości
około 220 gramów środśrodków psychoaktywnych. W
ków psychoaktywnych w
trakcie przesłuchania tłumaczył
postaci marihuany, haszy- się, że posiadał je na własny użyszu i amfetaminy.
tek. Na wniosek policjantów i
Około 1:40 w nocy na ul. Poli- prokuratora sąd zastosował wonezyjskiej na Ursynowie polibec niego środek zapobiegawcjanci zatrzymali do kontroli
czy w postaci trzymiesięcznego
osobowe renault. Mężczyzna
aresztu. Teraz grozi mu kara do
zatrzymał samochód, jakby
10 lat więzienia.
chciał uniknąć kontaktu z
Ucieczka
mundurowymi, a później pomału ruszył. Funkcjonariusze
po balkonach
postanowili sprawdzić, czym
było spowodowane zachowa- Ursynowscy policjanci
przy pomocy strażaków
nie kierowcy.
W trakcie kontroli okazało się, pożarnych zdjęli z 4 pięże siedzący za kierownicą 38- tra i zatrzymali 26-letnielatek zachowuje się tak, jakby go mężczyznę, który próbył pod działaniem środków bował przed nimi uciekać
odurzających. Badanie narko- po balkonach...
Jak ustalili policjanci, miesztesterem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. W trak- kaniec jednego z ursynowskich
cie przeszukania wywiadowcy osiedli w wyniku nieporozumie-

nia rozstał się ze swoją partnerką. Tego samego dnia poinformował ją, że nie zamierza tak
zostawić sprawy i uprzykrzy jej
życie. Pierwsze co zrobił, to pojechał w okolice mieszkania
babci byłej partnerki i wybił szybę w jej mieszkaniu, powodując straty w wysokości 600 zł.
Pokrzywdzona powiadomiła o
przestępstwie policjantów, którzy postanowili odwiedzić podejrzanego w jego mieszkaniu.
Mężczyzna na widok funkcjonariuszy wyszedł na balkon na
4 piętrze i próbując uciec przeskoczył na balustradę sąsiadów.
Szybko się jednak zorientował,
że to rozwiązanie było bardzo
niebezpieczne i zrezygnował z
dalszej ucieczki. Strach jednak
uniemożliwił mu powrót do
swojego mieszkania i bezpieczne zejście. Poprosił więc policjantów o pomoc. Funkcjonariusze wezwali strażaków pożarnych ze specjalistycznym wysięgnikiem, dzięki któremu udało się uratować nieszczęśliwca.
Skruszony mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu. Teraz
czekają go zarzuty, za które sąd
może go skazać nawet na 5 lat
pozbawienia wolności.

Ponad dwa i pół promila
za kierownicą...
Policjanci ze stołecznej
drogówki zatrzymali nietrzeźwą 60-latkę kierującą toyotą. W niedzielę rano kobieta jechała ulicą
Przyczółkową, mając około 2,5 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Można powiedzieć, że to
rekordzistka wśród zatrzymanych nietrzeźwych
kierowców w tym rejonie.
Od Wigilii w całej Polsce prowadzona była policyjna akcja
pod nazwą “Bezpieczny weekend-Boże Narodzenie”. Działania trwały do niedzieli. W tym
czasie każdego dnia na drogi wyjeżdżało średnio około 5 tysięcy
policjantów ruchu drogowego.
Policjanci apelowali o to, aby
kierowcy odpowiednio przygotowali się do podróży. Przede
wszystkim zadbali o stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza
przestrzegali przepisów prawa o
ruchu drogowym, w tym prowadzili pojazdy tylko po trzeźwemu. Nie wszyscy jednak
wzięli sobie te słowa do siebie i
postawili alkohol ponad bezpieczeństwo, życie i zdrowie.
Około godziny 9:30 na ul.
Przyczółkowej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 60latkę kierującą toyotę rav 4. Od
kobiety czuć było silną woń alkoholu. Twierdziła, że wypiła
tylko lampkę wina do śniadania. Badanie alkotestem wykazało, że przysłowiowych „lampek” było znacznie więcej. Kobieta miała ponad 2,5 promila
alkoholu w organizmie i za każdym badaniem parametry rosły. Pojazd został zabezpieczony,
a kierująca trafiła do policyjnego aresztu.
Po wytrzeźwieniu kobita usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za
co grozi jej kara 2-letniego więzienia i utrata prawa jazdy.
POL
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Pułk Baszta odznacza prezydenta stolicy!

Prezydent stolicy oraz Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów
otrzymali odznakę Pułku AK
Baszta „Amicitiae Fidelium”.
Uroczystość odbyła się w Uczelni Łazarskiego, gdzie powstańcy z Pułku AK
Baszta Tadeusz Kostarski oraz Lucyna
Nahorska – wspólnie z burmistrzem
dzielnicy Mokotów Rafałem Miastowskim – wręczyli odznaczenia prezyden-

towi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz dyrektorowi ZGN Mokotow
Waldemarowi Albińskiemu.
Odznaka honorowa dla prezydenta
została wręczona w podziękowaniu za
kontynuację dobrej tradycji patronowania obchodom Powstania Warszawskiego oraz za promowanie postawy
szacunku dla żyjących powstańców
warszawskich. Ponadto rozwijane są
przez m. st. Warszawa różnorodne for-

my pomocy dla środowiska powstańców – w myśl zasady – oddajemy hołd
poległym, ale pamiętamy też o żyjących uczestnikach Powstania Warszawskiego.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, jako jednostka samorządu
mokotowskiego, pomaga w utrzymywaniu porządku i czystości wokół miejsc
upamiętniających Powstanie Warszawskie na Mokotowie, a także udziela po-

mocy administracyjno-technicznej kombatantom zamieszkałych w lokalach m.
st. Warszawy.
W siedzibie Uczelni Łazarskiego
znajduje się Izba Pamięci Pułku AK
Baszta i Walk Powstańczych Oddziałów Armii Krajowej na Mokotowie. Na
ścianach w tej części Izby został namalowany mural o tematyce powstańczej, także studenci i studentki mają
okazję zapoznania się z historią i cie-

kawostkami związanymi z tematyka
powstańczą.
Samorząd mokotowski od lat współpracuje i wspiera Stowarzyszenie Pułku
AK Baszta i także wśród obecnych
władz Mokotowa są osoby, które otrzymały wcześniej odznaczenie „Amicitiae
Fidelium”. Należy do nich m. in. burmistrz Rafał Miastowski oraz jego zastępca Krzysztof Skolimowski.
MC

Festiwal Art Mokotów
Prezentacja najlepszych dokonań artystycznych mokotowskich domów kultury – to
Festiwal Art Mokotów, który ma już swoją markę i renomę. Od wielu lat prezentuje
dokonania artystyczne mokotowskiej, utalentowanej młodzieży i dorosłych, którzy
ćwiczą pod okiem instruktorów i instruktorek z dzielnicowych domów kultury.
Tym, co wyróżnia tę galę, jest jego międzypokoleniowość oraz różnorodność.
Dzięki wsparciu i systematycznej pracy ośrodków kultury obserwujemy, jak poprzez sztukę rozwijają się i kształcą młodzi ludzie. Kulminacją ich pracy była gala, gdzie na jednej scenie wystąpili wyjątkowi artyści – dzieci, młodzież i dorośli – tancerze, wokaliści i aktorzy. Widowisko wyreżyserował Bartosz Figurski.
Na Mokotowie jest najwięcej domów kultury w całej Warszawie, a każdy z nich ma zupełnie inny,
własny, wyjątkowy charakter. Łączy je jedno – wszystkie kształcą i rozwijają młodych ludzi poprzez
sztukę. Efektem tego kształcenia są sukcesy w festiwalach i przeglądach artystycznych. Mokotowskie
domy kultury odwiedzane są nie tylko przez mieszkańców naszej dzielnicy, co nas cieszy!
Poprzez galę Art Mokotów młodzi artyści, animatorzy życia kulturalnego mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć, publiczność zaś ma okazję poznania życia kulturalnego naszej dzielnicy. „Widowisko spotkało się z pozytywnym i przychylnym odbiorem nie tylko wśród mokotowian, ale także mieszkańców innych dzielnic zainteresowanych życiem kulturalnym. Za rok zapraszamy znowu!” – dodał burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
To niepowtarzalne widowisko przygotowane zostało wspólnie przez: Centrum Łowicka, Dom
Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów, Służewski Dom
Kultury i Urząd Dzielnicy Mokotów.
Na gali zaprezentowały się: AFERA Teatr Tańca, AFERA Zespół Taneczny, Chór Dzielnicy Mokotów
Kameleon, Grupa Breakdance, DECYBELE Zespół Wokalny, FIAKIER Teatr, HIP-HOP AKADEMIA, JAZZ
Studio Tańca, JAZZ Teatr Tańca, KOKADRa Kompania Artystyczna KADR, MOHINI INDIAN DANCE
GROUP, Pracownia Wokalna, SEKCJA NAUKI ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU, SŁUŻEWIANKI Zespół Wokalny, TEST Teatr Tańca, TWÓRCY KROKÓW.
Gala Art Mokotów odbyła się w w Domu Kultury Kadr, 21 stycznia 2020.
Monika Chrobak

Kolorowe kosze przy przedszkolach
Przyjazne i kolorowe kosze na śmieci w
kształcie misia, delfinka czy żabki zostały
zakupione przez urząd dzielnicy Mokotów, by uczyć dzieci segregować śmieci i
dbać o środowisko.

Różnobarwne kosze-zwierzaki zostały postawione przy wybranych przedszkolach w dzielnicy Mokotów. Pojemniki są w kolorach odpowiadających
aktualnym zasadom segregacji śmieci. Ponadto kosze są trwałe, wytrzymałe i odporne na działanie
czynników atmosferycznych.W pierwszej kolejności zostały wzięte pod uwagę przedszkola, które
brały udział w konkursie plastycznym „Na MoKOTowie kot siedzi w słowie”. Polegał on na wykonaniu kota z odpadów, a działaniom mocno kibicował
burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
„Segregacja odpadów jest bardzo ważna, wiele się na ten temat mówi, dlatego cieszę się, że już
najmłodsze dzieci przyswoją sobie tę wiedzę i wyrobią dobre nawyki odpowiedniego selekcjonowania odpadów” – podkreśla burmistrz.
Kosze-zwierzaki (delfinek, zielona i żółta żabka, miś) + piąty kosz na ogólne odpady zlokalizowane są przy następujących placówkach:
Przedszkole nr 144 ul. Wiktorska 95,
Przedszkole nr 188 ul. Kielecka 20,
Przedszkole nr 45 ul. Lenartowicza 4,
Przedszkole nr 189 ul. Lenartowicza 27,
Przedszkole nr 138 ul. Karwińska 17.
Po 1 sztuce (miś na bioodpady) + zwykły kosz
znajdują się przy przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13 oraz obok niepublicznego międzynarodowego przedszkola na ul. Górskiej 7.
Planowane są kolejne zakupy kolorowych koszy
w kształcie zwierzątek.

Zawodniczki Warszawianki
wicemistrzyniami Polski
We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów w szpadzie. W zawodach drużynowych zawodniczki Klubu Szermierzy Warszawianka wywalczyły tytuł wicemistrzyń.
Podopieczne Katarzyny i Piotra Sadowy walczyły w
składzie: Zuzanna Sulej, Marta Leśniewska, Dominika
Jadczak oraz Karolina Szymanowska. Ostatnia z wymienionych zawodniczek, która była liderką drużyny,
to również uczennica nowo powstałego we wrześniu
2019 roku - CLXIV Liceum Mistrzostwa Sportowego w
Warszawie przy ul. Chełmskiej 23.Gratulacje dla zawodniczek oraz trenerów!

Finał V Rodzinnego Konkursu Kolęd
W Młodzieżowym Domu Kultury “Mokotów” przy ul. Odyńca
57 odbył się 16 stycznia zorganizowany przez Przedszkole nr
330 “Pod Modrzewiem” finał V
Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Kolęd. Wydarzenie zostało objęte patronatem
Burmistrza Dzielnicy Mokotów
Rafała Miastowskiego, który
przysłuchiwał się rodzinnym występom!
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Nie zna życia ten, kto nie był na Ścianie

Wystawa „Ściana” w Galerii Działań
Na wystawie „Ściana” w
Galerii Działań można zobaczyć prace artystów
związanych z pracownią
Technologii i Technik Malarstwa Ściennego na Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie.

towanie materiałów i podłoża
niejednokrotnie trwa dłużej niż
samo wykonanie dzieła, za to
efekty są znakomite. Istnieje niewiele pracowni akademickich o
tym profilu, ale nie tylko to
świadczy o wyjątkowości Ściany: to ważne miejsce spotkań.

są właśnie mozaiki. To jedno z
pierwszych ćwiczeń studenckich, które, na przekór ograniczeniom techniki, prowadzi
studentów do intrygujących
rozwiązań malarskich. Wykonuje się je z drobnych kawałków (tesserów) marmuru bądź

Nadkomplet słuchaczy na Kajakowej

Koncert gospel entuzjastycznie przyjęty

Pokazano obrazy wykonane
w różnych technikach, na płótnie, ale wyjątkową częścią wystawy są mozaiki.
W pracowni, powszechnie nazywanej „Ścianą” (tak powszechnie, że wpisanie pełnej nazwy
do indeksu często nastręcza niemałych trudności) studenci poznają od podstaw klasyczne
techniki fresku, sgraffita i mozaiki. Zanim zaczną malować,
muszą skuć stary tynk, przesiać
piasek, zrobić zaprawę. Przygo-

Studenci, absolwenci, wykładowcy zawsze mogą tu wymienić doświadczenia, podyskutować o sztuce, wypić herbatę.
Ze względu na monumentalny i trwały charakter technik
ściennych, wiele prac studenckich powstaje w przestrzeni publicznej. Za to te stworzone w
samej pracowni mają krótki żywot: coroczne „przygotowanie
podłoża” pod nowe freski niezmiennie oznacza skucie poprzednich siekierką. Wyjątkiem

ceramiki, układając je na podłożach przenośnych o wymiarach 50 x 50 cm. Ściana posiada dużą kolekcję tego typu obrazów, a niniejsza wystawa jest
jedną z niewielu okazji żeby je
zobaczyć.
Wystawę można oglądać w
Galerii Działań ul. Marco Polo1
do 20 lutego 2020, od poniedziałku do piątku w godzinach
14:00-20:00.
Absolwentki : Agnieszka
C i o c h , We r o n i k a J o n a k

W niedzielę 19.01.2019 w
Dzielnicowym Domu Kultury odbył się niezwykły
koncert gospel pt. ”Jestem
dla Ciebie”. Licznie zgromadzona publiczność, wypełniająca salę po brzegi i
wszystkie miejsca stojące
również, przyjęła go wręcz
entuzjastycznie. Artyści
bisowali trzykrotnie i
trudno im było opuścić
scenę.
W wydarzeniu tym brali również udział uczestnicy warsztatów muzycznych w International School of Music Muzofilia,
składający się z dzieci oraz osób
dorosłych. Ich wspólny udział
w koncercie ”Jestem dla Cie-

bie” z zespołem oraz chórem
Gospel Lauders pod kierownictwem muzycznym Karoliny
Drewnik, był wyjątkowym przeżyciem. Organizatorzy zaserwowali nam ucztę duchowo-muzyczną.
Koncert prowadziła Patrycja
Kawęcka-Czerska – dyrektorka
Muzofilii oraz jedna z inicjatorek
przedsięwzięcia. Goście zaproszeni – Monika Urlik, Mateusz
Grędziński oraz Mateusz Krautwurst – wykonali utwory gospel ze światowej listy przebojów tego gatunku. Odbiór publiczności w postaci gromkich
braw mówił sam za siebie.
Liczne pytania o możliwość
ponownego uczestnictwa w ta-

kich warsztatach oraz koncertach w przyszłości, nie pozostały bez echa. Kolejne warsztaty w Muzofili odbędą się w ferie zimowe w dniach 1014.02.2020 r.
Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.muzofilia.com.
Co ciekawe, po koncercie prowadzona była sprzedaż cegiełek. Dochód z koncertu zostanie
przeznaczony na roczne stypendium w szkole muzycznej.
Dzieci będą się mogły o nie ubiegać w drodze muzycznej rywalizacji.
Relacja z koncertu na kanale
youtube muzofili już niebawem.
Zdjęcia Michał Drewnik

Wiecznie żywa klasyka

Terapia nie musi być nudna...
W niedzielę sala widowiskowa ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary” wypełniła się widzami na pierwszym w tym roku
przedstawieniu w Teatrze Za Dalekim.
Gościnnie wystąpił Teatr Impresaryjny
im. Włodzimierza Gniazdowskiego z
Włocławka.

Przed dwoma laty oglądaliśmy aktorów tej
sceny w „Rewizorze” Mikołaja Gogola. Teraz
obejrzeliśmy „Moralność pani Dulskiej” w reżyserii Jana Polaka i dziewięcioosobowej – dużej jak
na skromne możliwości przestrzenne Domu
Sztuki – obsadzie.
Po ponad stu latach od premiery sztuka Gabrieli Zapolskiej doskonale wybroniła się w tradycyjnej, kostiumowej inscenizacji, gdyż nie zdezaktualizował się – niestety – jej motyw przewodni:
dulszczyzna czyli obłuda, skąpstwo, zakłamanie,
dbałość wyłącznie o pozory, stosowanie podwójnych standardów etycznych – jednych dla siebie,
drugich na pokaz.
Trwający godzinę i piętnaście minut spektakl
wyróżniał się wartkim tempem, solidnym aktorstwem (Katarzyny Salamończyk, Katarzyny Michalskiej, Katarzyny Misiak, Katarzyny Maciejewskiej, Aleksandry Buczkowskiej, Julii Fryżewskiej,
Urszuki Zbonikowskiej, Adriana Domanowskiego,
Pawła Rodeckiego) oraz… dawką nieraz gorzkawego humoru.
W sumie zasłużył na długo niemilknące oklaski
i pozytywne oceny, którymi skwitowała go publiczność. Sfinansowany zaś został ze środków
ABU
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

13 grudnia 2019 r. odbyła się w SP nr 16 im. Tony Halika w Warszawie „Zabawa świąteczna z
elementami profilaktyki logopedycznej i integracji sensorycznej” dla kl. I-III. Na trzech godzinach
lekcyjnych poszczególne klasy wykonywały przygotowane przez koordynatorów zadania.
Dzieci chodziły na przygotowanych szczudłach
po specjalnym torze, siłą swojego oddechu dmuchały mały przedmiot do celu, dobierały odpowiednie

elementy/ obrazki, ćwiczyły uważność i koncentrację na zadaniu. Ostatnim etapem było wspólne ubranie choinki na korytarzu szkolnym, wykonanie łańcuchów z zebranych podczas konkurencji elementów
dekoracyjnych. Było miło i sympatycznie, bo terapia
nie musi być nudna i może sprawić przyjemność.
Ko o r d y n a t o r z y : J o a n n a B i s z , B a r b a r a G o ł ę b i o w s k a , M a ł g o r z a t a Ku b i c a
Fot: Joanna Bisz
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DOBRA RADA MATEMATYKA
Jak mieć wyniki z matematyki?
Dobrą wam radę dam z dydaktyki.
Wszystko zależy panowie, panie,
Jak postawione będzie pytanie?
Najprostszy przykład dam na początek:
2/3 większe jest czy 3/5?
Gdy tak zapytasz, uczeń z zasady
Odpowie: nie wiem lub nie dam rady.
Zrób eksperyment. To potrwa krótko.
Spytaj menela przed sklepem z wódką,
Czy na trzech woli mieć dwie butelki,
Czy trzy na pięciu? Problem niewielki.
Każdy, choć w szkole miał same dwóje,
Łatwo odpowiedź wykombinuje.
Choćby mu nieźle szumiało w głowie,
Na to pytanie dobrze odpowie.

Dziś kupowałem teściowej leki.
Ledwo zdążyłem wrócić z apteki,
Dzwoni telefon.
- Czy to pan Janek?
- Tak!
- Przez pomyłkę dałam cyjanek!
- Czy jest różnica?
- Tak. 3.20.
- Drobiazg. Dziękuję w imieniu teścia.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Akcyza w górę…
yję dostatecznie długo, by pamiętać wiele podwyżek cen alkoholu. Oczywiście, innych produktów, towarów i usług również. Zwykle, towarzyszyła temu podobna argumentacja – walka z alkoholizmem. Alkoholizm jest
realnym problemem, podobnie jak inne uzależnienia. Trudno jednak zauważyć
widoczny związek pomiędzy wzrostem cen a spadkiem liczby osób uzależnionych
od alkoholu i innych używek, czy też ich nadużywających. Jedno i drugie generuje poważne problemy zdrowotne, społeczne, obyczajowe, a nierzadko prawne. Wszystko razem powoduje też, że
wiele z tych problemów spada na rodziny osób uzależnionych, a ostatecznie na państwo. Nic więc
dziwnego, że państwo dysponujące całym arsenałem środków sięga po jeden z nich – podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.
Opinia społeczna w kwestii podwyżek zazwyczaj bywa podzielona – od skrajnych przeciwników
podwyżek do jej zwolenników. Umyka w tym sporze fakt, że osoba naprawdę uzależniona, mając do wyboru droższy produkt, raczej zrezygnuje z innych wydatków niż substancji od których jest
uzależniona. Nie istnieje żaden prosty mechanizm, skłaniający osoby, dla których alkohol i papierosy są artykułami pierwszej potrzeby, aby sobie ich odmówiły z powodu ceny. Najlepszy dowód,
że papierosy wcale tanie nie są, a jednak się je kupuje. I to dość powszechnie. Nawet akcje mające zmniejszyć chęć do zapalenia, polegające na umieszczaniu haseł i sloganów informujących o
szkodliwości palenia tytoniu, nie przynoszą dającego się zauważyć efektu. Palacze widzą na opakowaniu napis mający ich przestraszyć i zniechęcić, ale to nie działa. Cała akcja służy raczej pokazaniu, że coś się w tej kwestii robi, jednak jest to nieskuteczne. Równie nieskuteczne jest podnoszenie ceny. Palacze płacą i palą. Palą pomimo ogólnie dostępnej wiedzy na temat zgubnych skutków nałogu. Na nieszczęście po
„Osoba naprawdę uzależniona, papierosy sięgają ludzie młodzi,
a nawet dzieci.
mając do wyboru droższy
Nie inaczej jest z alkoholem.
produkt, raczej zrezygnuje z in- Trudno wyobrazić sobie koncert
pop, przed którym młonych wydatków niż substancji muzyki
dzież nie wypijałaby „browara” –
od których jest uzależniona”
mówiąc jej językiem. Gorzej, że
dotyczy to również kierowców,
wśród których zdarza się wielu amatorów alkoholu. Kontrole na drogach potwierdzają to bardzo
często. Skutki takich wyborów bywają tragiczne nie tylko dla nieodpowiedzialnych kierujących pojazdem, ale rozszerzają się na innych. Nasze drogi w efekcie wcale nie są bezpieczne, a jazda po nich
często przypomina rosyjską ruletkę.
Czy podniesienie akcyzy na mocne trunki może zapobiec tego typu groźnym zjawiskom? Wątpię. Podobnie, jak wątpi w to szereg innych osób.
Już wiele lat temu przy podwyżkach alkoholu ze strony decydentów padały argumenty, że pieniądze z podwyższonej akcyzy będą przeznaczone na walkę ze skutkami alkoholizmu. Gdzie trafiały naprawdę, trudno dziś ustalić. Jedno jest pewne, że aby mogły wpłynąć do państwowej kasy,
najpierw ktoś musi kupić droższy alkohol. A skoro kupuje, to zapewne nie po to, żeby wylewać go
za przysłowiowy kołnierz.
Trudno powiązać dostępność używek oraz ich cenę ze spożyciem. Urzędowe regulacje na nic się
nie zdadzą, jeżeli w ślad za tym nie pójdą skuteczne kampanie informujące, jak unikać pokusy sięgnięcia po nie już na wczesnym etapie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży. Z pewnością jest
w tym obszarze wiele do zrobienia. Potrzebne są też odpowiednie wzorce kulturowe, które dla młodych ludzi będą atrakcyjne i akceptowalne. Wytworzenie „zdrowych” snobizmów jak sport i inne
zainteresowania może pomóc pod warunkiem, że nie ograniczą się one do jednostek, a będą podchwytywane przez grupy rówieśników - kolegów, koleżanek. Z własnego doświadczenia wiem, jak
silny bywa wpływ grupy. Jeśli po szkole większość sięga po papierosa, to trudno się temu oprzeć.
Nikt nie chce być poddany klasowemu, czy też podwórkowemu ostracyzmowi i wykluczeniu. To samo dotyczy młodzieży starszej, a potem dorosłych. Koło się zamyka, ale skutkiem takich z pozoru
prostych zależności od otoczenia mamy wokół siebie uzależnionych młodych ludzi. Mamy problem.
Być może chętny do napicia się dwa razy się zastanowi, zanim zdecyduje, czy kupić alkohol wysokoprocentowy, czy też inny. Podobnie palacz może zawaha się, czy wybrać papierosy tradycyjne,
czy elektroniczne, które jak twierdzą specjaliści nie są takie zdrowe, jak się niektórym wydawało.
Czy to ograniczy albo wykluczy używki z naszego życia? Przekonamy się o tym wkrótce.

Ż

Tadeusz Porębski

Dlaczego mi wstyd...
edług Patrycji i Ronalda Potter-Efronów, słynnych na świecie terapeutów, wstyd to bolesne przeświadczenie o własnej zasadniczej ułomności jako istoty ludzkiej. Natomiast według personalistów wstyd
chroni ludzką godność, a wstydliwość łączy się z doświadczeniem i przekonaniem
o własnej wartości. Piękna i wzniosła definicja, ale brakuje bardzo ważnego odniesienia pod tytułem “wstyd za kogoś”. Szukałem w Internecie, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Tymczasem temat staje się topowy. To, co wyprawiają ludzie reprezentujący nas w Parlamencie Europejskim, podczas debat o praworządności w Polsce, to już nawet nie magiel – to szambo. I nie ma
żadnego znaczenia, która ze zwaśnionych stron ma rację. Chodzi o zachowanie elementarnych norm
kultury. Nie tylko politycznej, czy elitarnej (wysokiej) wymaganej od wybrańców narodu, ale tej podstawowej, symbolicznej dla cywilizowanego społeczeństwa. Po tym, co zobaczyłem i usłyszałem podczas “debaty” w PE, po raz pierwszy w życiu wstydzę się, że jestem Polakiem. Mam do tego pełne
prawo, bo na europejskim forum reprezentuje mnie motłoch. Kiedy słuchałem pełnej niekontrolowanych emocji, przetykanej inwektywami wypowiedzi pani Beaty Szydło, coś we mnie pękło.
Jednak czarę goryczy przelał fragment równie emocjonalnej i niekontrolowanej wypowiedzi pana Andrzeja Dudy, za przeproszeniem, prezydenta RP. Co ten człowiek wygaduje nie mieści się w
żadnych ramach kultury politycznej obowiązujących głowę państwa. Stacje telewizyjne często odtwarzają ostatnie wypowiedzi tego osobnika o “sędziowskich elitach” i “kastach”, czy o tych, którzy “w obcych językach narzucają nam jaki ustrój mamy mieć”. Wyłączcie wtedy fonię i popatrzcie
przede wszystkim na oczy Pierwszego Krasomówcy RP Przemawiającego Bez Kartki (co dla wielu
Polaków jest oznaką politycznej wielkości). To są oczy fanatyka. Co zaś do sędziowskich elit. Określenie to w żadnym stopniu nie ma znaczenia pejoratywnego, jak chciałby Pierwszy Krasomówca.
W każdym cywilizowanym społeczeństwie sędziowie to faktycznie elita, choćby dlatego, że reprezentują trzecią władzę w państwie wynikającą z monteskiuszowskiego trójpodziału, więc elitą
władzy stają się z definicji.
walce ze środowiskiem sędziów prezydent RP poprosił o wsparcie... górników i hutników. Brakuje szwaczek, gospodyń domowych, rolników bronujących w znoju swoje pola uprawne, kaletników, rymarzy, kierowców, brukarzy oraz zbrojarzy - betoniarzy. Znaczy, ludu pracującego miast i wsi. PK RP walczy niczym lew, nie przebierając w środkach, o wprowadzenie w życie ustawy dyscyplinującej sędziów, zwanej “kagańcową”, której propagatorami są
trzej politycy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, wybitni znawcy problematyki prawniczej w osobach
Sebastiana Kalety (30 lat), Jana Kanthaka (28 lat) oraz Jacka Dawida Ozdoby (28 lat). Trzy prawnicze tuzy z gigantycznym doświadczeniem zawodowym są mądrzejsze od polskich profesorów prawa, speców z Komisji Europejskiej, sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
członków Komisji Weneckiej, czy amerykańskich kongresmenów, którzy zalecają PK RP niepodpisywanie “kagańcowej” ustawy.
Panowie Eliot L. Engel (lat 72), przewodniczący Izby Spraw Zagranicznych, oraz Bill Keating (lat
68), przewodniczący podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska, doświadczony prawnik,
były prokurator okręgowy hrabstwa Norfolk, przestrzegają, że podpisanie ustawy, którą krytykuje praktycznie cały świat, wywoła niepokoje, ponieważ “nie respektuje ona zasady niezależności sądów oraz podziału władzy”. Społeczne niepokoje w Polsce narastają, podziały w społeczeństwie weszły na orbitę okołoziemską, świat krytykuje prawniczego gniota wziętego na własne sztandary przez
trzech prawniczych gołowąsów, a mimo to gotów jestem tradycyjnie postawić butelkę markowego
koniaku przeciwko flaszce “jagodzianki”, że PK RP ustawę podpisze. Fałszywe poczucie misji kieruje ludzi polityki na manowce, ale oni tego nie dostrzegają. Trzeba zdzielić ich maczugą w łeb, by
zaczęli kontaktować. Taką maczugą jest wypadnięcie z głównego nurtu w wyniku przegranych wyborów. Wtedy powraca kontakt z rze„Polskie sądownictwo należy czywistością, ale jest za późno.
Uzasadnianie przez rządzących kozreformować, to oczywiste, nieczności
zreformowania sądownicale reforma nie może polegać twa to klasyczna gadka - szmatka. Nie
widzę żadnych działań reformatorli tylko na wymianie kadr
skich. Młyny sprawiedliwości jak miez obcych na nasze”
liły wolno przez całe dekady, tak i dzisiaj wolno mielą. Nadal na sprawiedliwość, szczególnie w procesach cywilnych, czeka się latami. Widzę natomiast jak na dłoni działania personalne, czyli upychanie w kierownictwie sądów i prokuratur, w Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym swojaków. Kaleta awansował na sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ozdoba ma być wiceministrem klimatu, Kanthak
pełnił urząd rzecznika prasowego i szefa gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Ubiegał się o zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, lecz rada wydziału odrzuciła jego kandydaturę. Znaczy, gościu nie jest taki bystry, jakiego udaje przed kamerami. To wierni wyznawcy Prezesa gotowi służyć państwu skrojonemu na miarę oczekiwań swojego politycznego guru, czyli walczyć z łże-elitami, sądowniczą kastą oraz tymi, którzy stoją tam,
gdzie kiedyś stało ZOMO.
la takich ludzi kontrolowanie sądów i prokuratury przez gremia polityczne jest czymś normalnym. Kłamią przy tym jak z nut, twierdząc, że propozycja polskiego rządu w sprawie
zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów opiera się na przepisach francuskich
i niemieckich. “Ten argument jest po prostu śmieszny” – odpowiada prof. Laurent Pech z Middlesex University w Londynie, specjalizujący się w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej, prawie
rynku wewnętrznego UE, prawie konkurencji i prawach fundamentalnych UE. Co, zdaniem profesora, jest bezprecedensowe w proponowanych przez polski rząd przepisach? To, że po wejściu “kagańcowej” ustawy w życie będzie można karać polskich sędziów za... stosowanie prawa UE. Nigdzie w UE nie można karać sędziego krajowego za stosowanie prawa unijnego i zasad niezawisłości sędziowskiej. Ale Kaleta, Ozdoba, Kanthak, Jaki i wielu innych hunwejbinów z PiS, z PK RP na
czele, uważają, że kontrolowanie polskich sędziów przez polityczne gremia jest właściwe, a wydawanie przez nich wyroków w oparciu o prawo UE – niewłaściwe.
Czy się komuś nasze sądy i sędziowie podobają, czy ma się do nich stosunek krytyczny, nie wolno ich oddać w pacht politykom. Polskie sądownictwo należy zreformować, to oczywiste, ale reforma nie może polegać li tylko na wymianie kadr z obcych na nasze. Sędzia uzależniony politycznie jest bowiem znacznie groźniejszy niż sędzia niekompetentny, bo w przypadku nieuka ewentualny błąd w orzekaniu może naprawić wyższa instancja. Kiedy zaś sądy uzależnione są od polityków, mogą zapadać wyroki “na zamówienie”, których wyższa instancja nie będzie chciała podważyć, gdyż jest obsadzona przez “swoich”. W lipcu 1934 r. dr Joseph Goebbels, minister propagandy i oświecenia Trzeciej Rzeszy, przemawiał do sędziów: “Silne państwo musi mieć możliwość usuwania ze stanowisk nienadających się urzędników. Koncepcja nieusuwalności sędziów zrodziła się
w obecnym świecie intelektualistów, w świecie wrogim narodowi niemieckiemu”. Słowa te są tak
porażające w kontekście ostatnich wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz PK RP, że nie chcę
ich komentować, pozostawiając osąd Czytelnikom.
zy TSUE ma prawo do oceny wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim, skoro
prawo UE precyzyjnie nie reguluje jak wymiar sprawiedliwości ma być zorganizowany?
Zdaniem wybitnych polskich prawników i opozycji, TSUE ma prawo, ponieważ wynika ono
z podpisanego przez Polskę w 2009 r. Traktatu Lizbońskiego. Zdaniem Kalety, Kanthaka, Ozdoby
i reszty obozu rządzącego – nie ma takiego prawa. Nie jestem prawnikiem, ale potrafię czytać. Wykładnia TSUE, jak należy rozumieć pojęcie sędziowskiej niezawisłości, jest dla mnie jasna. Oznacza
między innymi, że “dany organ wypełnia swe zadania w pełni autonomicznie, nie podlegając żadnej hierarchii służbowej, ani nie będąc podporządkowanym komukolwiek i nie otrzymując nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła. W ten sposób chroniony jest przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi mogącymi zagrozić niezależności sędziów i wpływać na ich rozstrzygnięcia”.
Moim zdaniem, zapisy ustawy “kagańcowej” nijak się mają do powyższej wykładni, dlatego powinny wylądować w śmietniku. Ale może się mylę?
Na koniec moja glossa do PK RP: jeśli osoba gardłuje o oczyszczaniu wymiaru sprawiedliwości z
komunistycznych pozostałości i jednocześnie zatwierdza kandydaturę komunistycznego prokuratora na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to albo osoba cierpi na schizofrenię, albo też jest bezwzględnym politycznym cynikiem nie mającym w sobie krztyny przyzwoitości.

W

W

ZASZŁA POMYŁKA

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

D

C

13
Budowniczowie polskiego powrotu nad Bałtyk w latach 1917-1921

Trudna droga do zaślubin z morzem (I)
Marian Marek Drozdowski
Nim 100 lat temu, na mocy Traktatu Wersalskiego,
w dniu 10 lutego 2020 roku w Pucku doszło do symbolicznych zaślubin nowej
Polski z morzem, po odzyskaniu 147 km wybrzeża,
o nasz powrót nad Bałtyk
starali się Bernard Chrzanowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki,
Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski...
uch polski na Pomorzu
– w przeciwieństwie do
Wielkopolski – dysponował skromną bazę ekonomiczno-społeczną.. W 1913 r. funkcjonowało tutaj 85 polskich spółdzielni kredytowych. Skromna
była także liczba spółek ziemsko-parcelacyjnych oraz spółek budowlano-handlowych, które
umożliwiały budowę domów polskich w Grudziądzu , Brodnicy i
Gdańsku. Towarzystwo Naukowe w Toruniu w 1910 r. skupiało
tylko 593 członków. Towarzystwo Czytelni Ludowych prowadziło w 1913 r. 342 biblioteki.
Istniały także amatorskie zespoły teatralne i śpiewacze. Specjalną rolę w obronie polskości na
Pomorzu odgrywało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, skupiające w 1913 r. w 13 gniazdach
532 członków W integracji ruchu
polskiego na Pomorzu szczególną
rolę pełniła w tym czasie prasa
polska, reprezentowana przez
„Gazetę Toruńską” i jej mutację „
Gazetę Codzienną”. „Gazeta Grudziądzka” wychodziła w nakładzie 128 tys. egzemplarzy
ernard Chrzanowski
(1861-1944) założył w
1912 ruch młodokaszubski, popularyzujący prawo Polski
do Bałtyku. Wcześniej opublikował w 1910 r. głośną pracę „ Na
kaszubskim brzegu”. Był znanym
adwokatem i działaczem społecznym, związanym z tajnym Towarzystwem Tomasza Zana, Towarzystwem Czytelni Ludowych
i Związkiem Sokołów Wielkopolskich. Należał do Ligi Narodowej.
W latach 1901 - 1910 był posłem
do parlamentu Rzeszy demaskującym kolonizacyjną politykę
Prus. W latach 1909-1919 przewodniczył Towarzystwu Demokratyczno-Narodowemu w Poznaniu. Jako członek (od 1913)
założonej przez Ludwika Mycielskiego Rady Narodowej angażował się w obronę polskości na terenach Prus Zachodnich, Warmii,
Mazur i Śląska. W latach 1919 1939 kierował Związkiem Sokolstwa Polskiego na terenie b. zaboru pruskiego. W 1919 został
mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej .
uch narodowo-demokratyczny od swych początków walczył o
obecność Warmii, Mazur, Prus
Zachodnich w granicach przyszłego państwa polskiego. Świadczy o tym m. in. bogata twórczość naukowa i publicystyczna
głównych jego twórców i ideologów: Jana Ludwika Popławskiego, Zygmunta Balickiego i Romana Dmowskiego. Popławski
(1854-1908) – w czasie studiów
prawa na Uniwersytecie Warszawskim – został skazany w
1878 za działalność konspiracyjną na 8 lat pobytu w w guberni
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wiackiej. Po ułaskawieniu w
1882 r. powrócił do Warszawy i
pod pseudonimem J. Nieborski
pisał w „Prawdzie” i „Głosie”,
propagując ideę „unarodowienia
ludu”, tzn. podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego i uświadomienia narodowego. Wspólnie z Dmowskim i Balickim założył Ligę Narodową, będąc członkiem jej Rady Tajnej. W jej organie „Przegląd Wszechpolski” pod
ps. I. L. Jastrzębiec prowadził rubrykę „ Z całej Polski”, informując m. in. o brutalnej germanizacji na terenie Prus Zachodnich,
Warmii, Mazur, Wielkopolski,
Górnego Śląska. Był współorganizatorem trójzaborowego ruchu
narodowo-demokratycznego. W latach 1896-1906 pozostawał członkiem Komitetu
Centralnego Ligi Narodowej. Założył i prowadził w latach 18961907 popularnego „Polaka”. Jego bogata twórczość publicystyczna została wydana
w dwóch wyborach: „Pisma
polityczne”
( 1910) i

„ Szkice literackie i naukowe” (1910).
ybitnym ideologiem ruchu narodowo-demokratycznego był Zygmunt Balicki
(1858- 1916), doktor prawa po
studiach w Szwajcarii, członek
Międzynarodowego Instytutu
Socjologicznego w Paryżu. Początkowo członek Gminy Socjalistów Polskich i współzałożyciel
Stowarzyszenia Lud Polski. Był
dwukrotnie aresztowany i więziony. W 1887 r. założył w Krakowie ZMP „Zet”, podporządkowany Lidze Polskiej. Współdziałał z
Romanem Dmowskim w przeobrażeniu Ligi Polskiej w Ligę
Narodową. Był członkiem jej Komitetu Centralnego. W 1902 r.
wydał głośny esej „Egoizm narodowy wobec etyki” – wykład polskiego egoizmu narodowego w
okresie niewoli. Działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Reprezentował politykę „rozumnej ugody” z Rosją. W latach
1908-1914 był redaktorem naczelnym „Przeglądu Narodowego:” Jako członek Komitetu Narodowego Polskiego przeniósł
się w 1915 r do Petersburga.
łównym ideologiem ruchu narodowego w
Polsce był Roman
Dmowski (1864- 1939). Od 1888
r członek ZMP „Zet”. Inicjator
przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę Narodową. Za udział w demonstracjach w setną rocznicę
Konstytucji 3 Maja uwięziony i
skazany na zesłanie w Libawie i
Mitawie w latach 1883-1885. W
eseju „Myśli nowoczesnego Polaka” (1903) przedstawił zasady
ideowo -wychowawcze ruchu narodowo- demokratycznego. W
czasie rewolucji 1905-1907 przeciwstawiał się strajkom politycznym, walcząc o program autonomii Królestwa Polskiego. Zniechęcony polityką carską w 1915
r. udał się do Londynu, a stamtąd
do Szwajcarii, inspirując powo-
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łanie 15 sierpnia 1917 r. Komitetu Narodowego Polskiego, który
przedstawił m. in. śmiały program terytorium przyszłego państwa polskiego z Gdańskiem, Prusami Zachodnimi, Warmią Wielkopolską i Górnym Śląskiem. W
świetle badań Krzysztofa Kawalca, zasłużonego biografa R.
Dmowskiego, po obaleniu caratu
Dmowski w memoriale z 25
marca 1917 r. dla rządu brytyjskiego żądał uznania przez państwa sprzymierzone konieczności
wskrzeszenia państwa polskiego,
składającego się ze wszystkich
trzech zaborów. W drugim dokumencie, zgłoszonym na ręce
Artura Jamesa Balfoura, precyzował pojęcie „ziem polskich”, w
skład których wchodziły: Górny
Śląsk, część Dolnego Śląska (powiat sycowski i namysłowski), całe Poznańskie, całe

wolucji Październikowej w Rosji.
W dniu 16 lipca 1917 r. dzięki zabiegom Paderewskiego Komitet
Wykonawczy Wydziału Narodowego Polskiego w Ameryce uznał
Komitet Narodowy Polski „ za jedyną dla siebie kompetentną władzę we wszystkich sprawach dotyczącej polityki narodowej i polskiej armii.”
ielki Sejm Wychodźstwa Polskiego w Detroit, z udziałem
Dmowskiego i Paderewskiego,
uchwalił 10-milionową (w dolarach) pomoc dla Polski przez
obowiązkowe opodatkowanie organizacji polonijnych, akceptując
program terytorialny KPN przyszłego państwa polskiego. W
obronie tego programu Paderewski i Dmowski rozmawiali we
wrześniu 1919 r z prezydentem
Wilsonem zaniepo-
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późniejsze województwo pomorskie (tzw. Prusy Zachodnie z
Gdańskiem i powiatami lęborskim i bytowskim), Warmia, Mazury, Galicja oraz połowa Śląska
Cieszyńskiego.
„Natomiast na wschodzie linia graniczna polsko-rosyjska biec
miała mniej więcej wzdłuż linii
drugiego styku rozbioru, pozostawiając po stronie polskiej około 1/3 obszaru zabranego przez
Rosję Rzeczypospolitej.” Po deklaracji prezydenta Woodrowa
Wilsona w sprawie prawa Polski
do niepodległości z dostępem do
Bałtyku z 22 stycznia 1917 r. i
uznania tego prawa przez Rosyjski Rząd Tymczasowy 29 marca
1917 oraz przystąpieniu Stanów
Zjednoczonych do wojny w maju tegoż roku Dmowski – w liście do Koła Międzypartyjnego w
Warszawie – przypomniał zasługi Ignacego Paderewskiego i Polonii Amerykańskiej w zajęciu
przez prezydenta USA propolskiego stanowiska w jego deklaracji z 22 stycznia 1917 r. Po dekrecie prezydenta Francji z 4
czerwca 1917 o powołaniu Armii Polskiej – Dmowski przeniósł
się do Paryża i 15 sierpnia na
posiedzeniu Centralnej Agencji
Polskiej w Lozannie przeforsował utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego, jako czołowej
reprezentacji polskich interesów
narodowych.
krótce potem, dzięki
zabiegom Dmowskiego, Komitet został uznany przez rząd francuski
jako reprezentacja polityki polskiej wobec państw sprzymierzonych, uznano jego patronat nad
Armią Polski we Francji. W ślad za
tym Komitet został uznany przez
Wielką Brytanię, Włochy, a dopiero w grudniu 1917 przez Stany Zjednoczone po wybuchu Re-
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kojeni jego sugestiami neutralizacji dolnego biegu Wisły oraz
wolnego portu w Gdańsku. Polonia Amerykańska, z inspiracji
Dmowskiego, organizowała w
tym czasie serie wieców i kampanię prasową w sprawie praw
Polski do Gdańska. Rozmowy Paderewskiego i Dmowskiego z
przywódcami Żydów amerykańskich i międzynarodowego ruchu
syjonistycznego, żądających międzynarodowego uznania autonomii terytorialnej dla Żydów na
Kresach Wschodnich, ministerstwa d/s żydowskich i innych
przywilejów dotyczących spraw
języka urzędowego i kultury – nie
dały oczekiwanego rezultatu.
końcu listopada 1918
przebywający w Paryżu Dmowski wysłał do Warszawy członka KNP
Stanisława Grabskiego celem zawarcia kompromisu z Piłsudskim, udzielił mu jednocześnie
instrukcji, żeby tak przeprowadził rozmowy z przywódcami Żydów polskich, by mając zagwarantowane prawa obywatelskie,
wysłali swoją delegację do Paryża z poparciem programu terytorialnego KNP. Przed rozmowami
Dmowskiego i Paderewskiego z
Wilsonem program terytorialny
KNP poparł 10 października 1917
r. Wydział Narodowy Polski Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego, podkreślając w swej
odezwie mobilizacyjnej do szeregów Armii Polskiej we Francji:
„Bez Gopła , Kruszwicy, Gniezna
i Poznania, sędziwej Narodu kolebki nie może być Polski... Bez ujścia Wisły, morskiego wybrzeża,
bez odwiecznego Gdańska naszego nie może być Polski.”
13 listopada 1917 r. Roman
Dmowski – w imieniu KPN – wystosował notę do ministrów
spraw zagranicznych mocarstw
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sprzymierzonych, w której złożył
propozycję, aby Wielka Brytania,
Francja, Włochy i Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę,
mocą której włączyłyby do celów
wojennych: „Odbudowanie niepodległego państwa polskiego
obejmującego ziemie polskie, które przed wojną należały do Rosji
, Niemiec i Austrii. To państwo
polskie ma posiadać polską część
Śląska oraz część wybrzeża bałtyckiego z ujęciami Wisły i Niemna; ma mieć dostateczny obszar
i dość znaczną liczbę ludności,
ażeby mogło stać się skutecznym
czynnikiem równowagi europejskiej.” Alianci nie odpowiedzieli
na tą notę, mając poważne problemy na froncie francuskim i
włoskim i różnice poglądów związanych z kształtem terytorialnym
przyszłego państwa polskiego.
utorytet KNP i jego programu terytorialnego
wzrósł po układach
brzeskich mocarstw centralnych z Ukraińską
Republiką Ludową.
Świad-
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czyła o tym
deklaracja z 28 lutego 1918 r., podpisania w Poznaniu przez polskie
organizacje z zaboru pruskiego
i Polaków mieszkających w Rzeszy. Nowym ważnym dokumentem był memoriał Dmowskiego
z 8 października 1918 złożony
prezydentowi Wilsonowi o terytorium państwa polskiego, w którym autor podkreślał:
„Posiadanie wybrzeża bałtyckiego (przez Niemcy p. m.) aż
do ujścia Niemna nad Bałtykiem pośrednio kładzie w ich ręce kontrolę nad krajami skandynawskimi i zapewnia Niemcom
zupełne władztwo nad wrotami
handlowymi do Rosji. Poza tym
Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że o ile dzierżą w ręku swym
polskie wybrzeże Bałtyku, jak
również silną pozycję strategiczną niemiecką na Śląsku i w okręgu jezior mazurskich w Prusach
Wschodnich, niepodległość Polski, choćby nawet bardzo rozległej, będzie czymś zupełnie pozornym.”
oparciu o powyższą
argumentację
Dmowski sugerował powołanie , na zasadach autonomii, Republiki Prus Wschodnich połączonej unią ekonomiczną i celną z Polską, ze zdemokratyzowaną strukturą społeczna, po likwidacji junkrów pruskich, wielkich właścicieli ziemskich i przyznaniu Polsce Prus
Zachodnich wraz z Gdańskiem.
Te żądania powtórzył Dmowski
23 lutego 1919 w nocie Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową, której był pierwszym delegatem do czasu przyjazdu na
Konferencję Ignacego Paderewskiego, w sprawie granicy zachodniej Państwa Polskiego.
ostulaty Polskiej Delegacji Pokojowej w sprawie
granicy zachodniej, które początkowo znajdowały zrozumienie Komisji ds. polskich Jules’a Cambona, były sukcesywnie
odrzucane przez premiera W.
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Brytanii Lloyda George`a. Rejon
linii kolejowej Działdowo –
Gdańsk, jedynego bezpośredniego połączenia i kolejowego Warszawy z Gdańskiem, został objęty plebiscytem. Później Lloyd
George zdołał przekonać Wilsona do idei powołania Wolnego
Miasta Gdańska. Była to decyzja
z 22 kwietnia 1919 r. Wspominając trudną debatę na ten temat,
Dmowski zaznacza: „ Nie osiągnęliśmy tego, do czegośmy dążyli, cośmy uważali za konieczne
dla bezpieczeństwa Polski, dla jej
pomyślnego rozwoju, dla utrwalenie jej niezawisłego bytu i do
czego mieliśmy prawo.” Przyjazd
Paderewskiego do Paryża doprowadził do zepchnięcia Dmowskiego na dalszy plan. Bardziej
układny w rozmowach z Radą
Pięciu Paderewski, unikając zadrażnień, wierzył w możliwość
osiągnięcia lepszych rezultatów
dla Polski Dlatego zatrzymywano w jego sekretariacie niektóre
zaproszenia dla Dmowskiego na
dyskusję w sprawach polskich.
Ta taktyka polskiego premiera
nie dała oczekiwanych rezultatów. W Traktacie Wersalskim,
podpisanym 28 czerwca 1919 r.,
podkreślono, że Polska jest państwem suwerennym i niepodległym, zawdzięczającym swoją
niepodległość sukcesom oręża
Mocarstw Sprzymierzonych i
Stowarzyszonych i stanowisku
rządu rosyjskiego, zawartego w
jego odezwie z 30 marca 1917.
Artykuł 3. Traktatu Wersalskiego
zobowiązywał Rząd Polski do
„udzielania wszystkim mieszkańcom bez różnicy urodzenia, narodowości, języka, rasy czy religii zupełnej i całkowitej ochrony
życia i wolności.
raktat precyzował przebieg granicy polsko-niemieckiej, zaznaczając
terytoria podległe plebiscytowi
na Powiślu, Warmii, Mazurach
i Górnym Śląsku. Dział XI artykułu 100. Traktatu dotyczył Wolnego Miasta Gdańsk:
„Niemcy – czytamy w nim –
zrzekają się na rzecz Głównych
Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych (nie Polski – p.
m.) wszystkich praw i tytułów do
terytorium objętego przez następujące granice: od Morza Bałtyckiego na południe aż do punktu zetknięcia się głównych koryt
żeglownych Nogatu i Wisły”. Komisja, składająca się z Wysokiego Komisarza mianowanego
przez Mocarstwa oraz przedstawiciela Polski i Niemiec, miała
pod kierownictwem wspomnianego Komisarza określić kształt
granicy Wolnego Miasta Gdańska oddanego pod ochronę Ligi
Narodów. W traktacie zapowiadano zawarcie konwencji polskogdańskiej pod nadzorem Ligi Narodów. Wymieniano także prawa Polski, która miała objąć Wolne Miasto Gdańsk swoją granicą
celną, miała mieć w porcie swoją wolną strefę, swobodę używania z dróg wodnych, doków, basenów, nabrzeży i innych urządzeń
koniecznych dla importu i eksportu polskiego. Zapewniano Polsce nadzór i zarząd Wisły i całej
sieci kolejowej. Rząd Polski miał
prowadzić sprawy zagraniczne
Wolnego Miasta Gdańska oraz
ochronę jego obywateli za granicami. „Wszelka własność należąca do Rzeszy lub Państw niemieckich, a znajdująca się na terytorium Wolnego Miasta Gdańska zostanie przeniesiona na
Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone, które ją odstąpią Wolnemu Miastu lub Państwu Polskiemu stosownie do tego, co przez nie za słuszne uznane zostanie”.
cdn.
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KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
ATRAKCYJNE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (także z
komornikiem), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
PRALKĘ LG tanio
sprzedam,724 421 771
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle, szkło
kolorowe, inne, tel.691 511 221

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI,
MATEMATYKA solidnie,
514 483 777
JĘZYK POLSKI, 508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
NIEMIECKI, 512 501 995
POSZUKUJĘ nauczycielki
języka angielskiego dla
ósmoklasistki, 501 019 273

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 4 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Kazury, 76 m2, 4 pokoje, c.
690 tys. zł, 601 720 840

! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje,
3.300 zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

DO PRZYUCZENIA w zawodzie
blacharz, dekarz. Praca stała,
możliwość zakwaterowania
tel. 22 756 84 89
DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 056 006;
509 318 602
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, ul. Lokajskiego 3 zatrudni
pomoc nauczyciela ze znajomością
jęz. rosyjskiego. Praca na pół etatu,
od zaraz, 22 546 61 26
POSZUKUJĘ nauczyciela
angielskiego dla ósmoklasistki,
501 019 273
ZATRUDNIĘ na parking
(emeryta) niepalącego,
691 473 778

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

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
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

BLACHARZY, dekarzy. Praca
stała, możliwość zakwaterowania
na miejscu, tel. 22 756 84 89

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
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Ważne telefony

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
23.01 – czwartek – spotkanie
z prof. Janem Żarynem w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.
„Jak wyglądał rok 1920”
28.01 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Zimna zmysłowość
Ingresa”
30.01 – wtorek – spotkanie z
prof. Mirosławem Nagielskim w
cyklu Z myślą o Niepodległej pt.
„Z dziejów wojen polsko-rosyjskich w epoce nowożytnej
(XV–XVIII wiek)”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15
24 stycznia 2020 r. (piątek)
Koncert finałowy uczestników
warsztatów wokalnych “PODRÓŻ W ŚWIAT ARII I PIOSENKI”. Wykonawcy: Urszula Bronowicz, Anna Gerega, Klaudia
Kozłowska, Kateryna Derkachowa, Wiktoria Martyniec, Łucja
Dudzicz, Izabella Fabrycka - gościnnie, Karolina Wiewióra – gościnnie. Fortepian i opracowa-

nie muzyczne - Patrycja Gajek. Konrad Tom, 87 min.) po rekonPrzygotowanie i prowadzenie strukcji cyfrowej. Wstęp wolny.*
Środa, 29 stycznia, 18.00: wykoncertu - IZABELA WARDAK.
WSTĘP WOLNY.
dawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dzieci „GuliDom Sztuki SMB „Jary”
wer w Krainie Liliputów” (Teatr
ul. Wiolinowa 14
Za Daleki w Domu Sztuki – nietel./faks 22 643 79 35
dziela, 2 lutego, 16.00).*
Sobota, 1 lutego, 17.00Czwartek, 23 stycznia, 19.00: 20.00: Karnawałowa PotańcówKino Dokumentu zaprasza na ka. Zagra DJ Jerry. Wstęp wolny.
pokaz filmu „Maksymiuk. KonGaleria Domu Sztuki zapracert na dwoje” (Polska 2018, 75 sza na wystawę malarstwa Mamin.) i spotkanie z reżyserem teusza Wyczółkowskiego „Moja
Tomaszem Drozdowiczem. podróż”. Wstęp wolny.
Wstęp wolny. Pokaz zorganizoKluboteka
wany we współpracy ze Studiem
Dojrzałego Człowieka
Filmowym Kalejdoskop. Partner
ul. Lanciego 13 lok U9,
pokazu: Stowarzyszenie Filtel. 22 370 29 29
mowców Polskich.
Sobota, 25 stycznia, 18.00: ki23.01, czwartek, godz. 18.00
no Domu Sztuki zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego „Ge- – „SENIOR - NIERUCHOMOŚCI,
nesis. Raj utracony” (USA 2017, ODWRÓCONA HIPOTEKA, INreż. Ralph Strean, 109 min.). NE PROBLEMY i TEMATY
Wstęp wolny.
ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ”
Niedziela, 26 stycznia, 16.00:
Spotkanie
poprowadzą:
Popołudnie Muzyczne dla dzieci Agnieszka WŁODARCZYK i Da„Tam, gdzie gra muzyka”. Koncert riusz MITROWSKI, pośrednicy
„Zabawy z Krainy Kusego Janka”. w obrocie nieruchomościami z
Wyk. Kaja Prusinowska, Janusz długoletnim doświadczeniem,
Prusinowski, Piotr Piszczatowski. możliwość indywidualnych bezKoordynacja cyklu: Katarzyna Ży- płatnych konsultacji
30.01, czwartek, godz. 18:00
tomirska. Wstęp wolny.*
Niedziela, 26 stycznia, 18.00: – Klub Podróżnika AUSTRALIA
„W Starym Kinie ze Stanisławem oczami młodych podróżników.
Janickim”. Komedia „Ada! To Spotkanie poprowadzą Anna i
nie wypada!” (Polska 1936, reż. Wojtek WAWRO.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Stanisław Gieleciński
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

Piaseczno

Zdolna szesnastka...

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

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna

Sztuka wychowuje i inspiruje
7 grudnia 2019 r. w SP nr 214 w Warszawie odbył się trzeci finałowy etap III
Konkursu Recytatorskiego “Warszawa
Lirycznie”.
Szkołę Podstawową nr 16 im. Tony Halika w
Warszawie reprezentowali uczniowie klas szóstych, którzy zajęli wysokie miejsca. Tytuł Laureata I miejsca został przyznany Karolowi Kosiate-

mu, a tytuł Laureatki III miejsca, Małgorzacie
Mroczek (w kategorii kl. IV-VI). 16 stycznia 2020
r. miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu.
Ko o r d y n a t o r z y s z ko l n i : J o a n n a B i s z ,
Grzegorz Górski
Fot: Joanna Bisz

Już po raz osiemnasty w Galerii Działań SMB „Imielin” odbyło się, organizowane przez Jacka Ojdę – kierownika artystycznego Galerii i Hannę Wiśniewską –
konsultantkę ds. języka polskiego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli) a
współfinansowane przez Wydział Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów – seminarium „Wychowanie przez sztukę”.
Było ono przeznaczone dla warszawskich nauczycieli języka
polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów artystycznych. Jego
stali bywalcy wiedzą, że za każdym razem seminarium pokazuje
nowe trendy w szeroko rozumianej sztuce i humanistyce oraz dostarcza twórczych inspiracji. Obcując z wystawą „Galaktyka” Klaudii Jaszczuk, uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do rozważań o funkcjach edukacji muzycznej i przeżywania świata poprzez muzykę i jej aktywne współtworzenie. Malina Sarnowska,
skrzypaczka, pedagog i animatorka kultury, zadbała o to, aby
każdy z przybyłych zagrał na wybranym przez siebie instrumencie i czynnie włączył się do działania zaimprowizowanej na miejscu orkiestry.
Po sztuce audialnej przyszedł czas na sztukę wizualną. Andrzej Zygmuntowicz, artysta fotografik i nauczyciel akademicki, pokazywał,
na czym polega prawda rzeczywistości skonfrontowana z prawdą mediów. Prezentowane przez niego fotografie, opatrzone autorskim
komentarzem, stanowiły ciekawy przegląd tendencji współczesnego fotoreportażu. Katarzyna Jasińska, nauczycielka i doradca metodyczny ds. plastyki, zaprezentowała możliwości pracy ze słowem
i obrazem, pokazując przykładowe prace swoich uczniów i proponując warsztaty związane z wyrażaniem indywidualnych emocji. Następnie Marcin Radomski-krytyk filmowy pokazał, na czym polega
nawiązanie dialogu ze współczesnością w najnowszych filmach krótkometrażowych.
Zdaniem nauczycieli, „Wychowanie przez sztukę” to spotkania,
bez których trudno wyobrazić sobie życie zawodowe jego rokrocznych uczestników. Niezmiennie wysoki poziom merytoryczny
Seminarium oraz aktualność prezentowanych treści każą mieć naJ . W.
dzieję, że pozostanie ono stałą tradycją.

Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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