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Radni Ursynowa i Wilanowa spotkali się na wspólnej sesji,  którą
zainicjowali przewodniczący rady tej pierwszej dzielnicy Lech Królikowski

(z prawej) i  szef rady wilanowskiej Hubert Królak.
Czyt. str. 4
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Ś rodki masowego (dawniej
musowego) przekazu, no-
szące w nowomodnej pol-

szczyźnie nazwę mass media, co-
dziennie uderzają człowieka
obuchem w łeb. W Czechach co
druga butelka wódki to śmier-
cionośny alkohol metylowy; w
kenijskim regionie Delta pasterze
pobili się z rolnikami o własność
terenów i dostęp do wody, w na-
stępstwie czego co najmniej sto
osób padło trupem; w Hiszpanii
wyszło na jaw, że świątobliwe
skądinąd zakonnice kradły la-
tami niemowlęta i handlowały
nimi z nędznej chęci zysku, a nie
na chwałę bożą; w lubelskim
Gimnzjum Salezjańskim dzieci
poniżane przez księdza, zmusza-

jącego je do zlizywania śmietany
ze swoich owłosionych nożysk;
w Izraelu wrzenie, bo to mające
zaledwie 64 lata maleńkie pań-
stewko chce uderzyć na Iran i
pomniejszyć dorobek prastarej
kultury perskiej o zabytkową
bombę atomową; Chiny urucho-
miły okręty wojenne, próbując
wydrzeć Japonii wyspy Senka-
ku, żeby mieć większe teryto-
rium zagrożone trzęsieniami zie-
mi. A jakby tych wszystkich nie-
szczęść było mało, to okazuje się
jeszcze, że dziennikarz Michał
Figurski został nagle skazany
przez kierownictwo Eski Rock na
taką katorgę, iż nawet elemen-
tarne pożywienie w postaci sushi
jest dlań już od wielu tygodni
niedostępne. Horror!

W tej sytuacji pozostaje
tylko rozglądać się za
jakimś Sienkiewi-

czem, który zamiast przynosić
hiobowe wieści, wrzuci nam do
sieci jakiegoś newsa ku pokrze-
pieniu serc. Takim newsem (w
staropolszczyźnie nowiną) była
informacja o spotkaniu brat-
nich delegacji kościelno-pań-
stwowych Polski i Rosji. Dowie-
dzieliśmy się, że podpisano do-
brosąsiedzki układ o przyjaźni,
współpracy i pomocy wzajem-
nej. Sygnatariuszami układu
byli przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski arcybiskup
Józef Michalik – z jednej oraz

patriarcha Moskwy i Wszech-
rusi Cyryl I z drugiej strony.
Podpisanie tego całkiem nie-
oczekiwanego paktu o nieagre-
sji oznacza, że katolicyzm polski
przestaje wojować z prawosław-
nym odchyleniem chrześcijań-
stwa, spodziewając się podob-
nej postawy kontrsygnatariu-
sza wspomnianej umowy, który
ma być tolerancyjny wobec od-
chylenia katolickiego. Jak się
można domyślać, w wersji ro-
syjskiej oficjalny dokument na-
pisano cyrylicą. Podobno kato-
licki beton aż stwardniał z wra-
żenia na takie dictum, a wielu
proboszczom i politykom słowa
o pojednaniu nie mogły przejść
przez gardło. Na szczęście nie
doszło do ani jednego wypadku
samospalenia, chociaż poszep-
tywano, że Cyryla nasłał nam
Putin, którego metody są po-
wszechnie znane...

C hwalić Boga, na tym do-
brych nowin nie koniec.
Spośród ważniejszych (je-

śli wierzyć portalom interneto-

wym) warto z pewnością wy-
mienić nagłe pojednanie byłego
bramkarza piłkarskiego zespołu
Wisły Kraków Radosława Maj-
dana i jego przejściowej narze-
czonej Doroty Rabczewskiej, z
zawodu skandalistki, mającej
jednak coraz bardziej skrywa-
ne hobby, jakim jest głośne śpie-
wanie. Inna optymistyczna
wieść to powrót warszawiaków
do epoki wspomnianego już
Sienkiewicza, który był naocz-
nym świadkiem narodzin rowe-
ru. Dzisiaj wygląda na to, że
warszawiacy wolą poruszać ko-
ła własnym nogami niż silni-
kiem, bo tym sposobem o wiele
łatwiej przejechać przez miasto
– po części rozkopane, po części
podmyte. A skoro Wisła wysy-
cha nam w oszałamiającym
tempie, już niedługo będzie moż-
na przechodzić na praską stronę
po prostu brodem, a może i su-
chą nogą – i mosty okażą się nie-
potrzebne. 

O wiele większy problem to
przemieszczanie się z Ur-
synowa do Wilanowa (i

na odwrót). W czasach, gdy pa-
łace wilanowski i natoliński na-
leżały do rodziny Branickich, nie
był to wielki problem, bo moż-
na było łatwo wspiąć się na skar-
pę karetą albo saniami, korzy-
stając z wąskich przesmyków.
Ruch wtedy był niewielki. Dziś –
zamiast przedwojennej arysto-

kracji – w Wilanowie, Natolinie
i na Ursynowie zadomowiły się
hordy parweniuszy. Uliczkami
Orszady i Rzekotki przemykają
już nie karety, jeno toyoty.
Chamstwo pcha się na wielko-
pańskie podwórce i najwyższy
czas, żeby coś z tym zrobić, bo
skarpa ursynowska zaczyna się
osuwać pod proletariackim na-
tłokiem. Eleganckie pole golfo-
we w pobliskim Powsinie prze-
mieniono w dostępny dla wszel-
kiej hołoty Park Kultury i Wy-
poczynku, a na zielonych tere-
nach naprzeciwko pałacu, wy-
budowanego kiedyś przez króla
Jana III Sobieskiego, osiedliło się
pospolite, nowobogackie miesz-
czaństwo. Nic, tylko usiąść i 
płakać. 

C ałe szczęście, że po ro-
zum do głowy poszli raj-
cowie Ursynowa i Wila-

nowa, którzy spotkali się w
ostatnią środę na wspólnej se-
sji, mającej na celu wypraco-
wanie koncepcji przelotowego
traktu pomiędzy obiema dziel-

nicami. Już teraz wiadomo, że
będzie to porządny trakt bity.
Diabli tylko wiedzą, którędy
ma przebiegać, bo w tej materii
jest kilka projektów. Niezależ-
nie od tego, który z nich zosta-
nie ostatecznie wybrany, moż-
na mieć pewność, że jego reali-
zacja nie będzie szybka, bo z
funduszami w miejskiej kasie
bardzo krucho. Słusznie więc
czyni burmistrz Wilanowa Lu-
dwik Rakowski, eksperymentu-
jąc z transportem powietrznym
w postaci balonów. To bardzo
ekonomiczny i cichy środek ko-
munikacji, mający w dodatku
akceptację lobby ekologiczne-
go. Loty testowe, jakie zainicjo-
wano w Wilanowie w miniony
weekend, przypomniały pu-
bliczności o niegdysiejszych
przewagach naszego supermi-
strza balonowego pilotażu
Franciszka Hynka, który odno-
sił sukcesy w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku, gdy hra-
bina Anna Branicka-Wolska
była jeszcze dzieckiem. Kto wie,
czy ostatniej z wielkiego rodu
hrabiny nie warto byłoby za-
prosić na pierwszy z regular-
nych lotów balonem na trasie
Wilanów – Natolin. Tym spo-
sobem wszak przyjemne połą-
czyłoby się z pożytecznym w
warunkach, w których tylko na
pozór ktoś robi z kogoś balona.
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Radni Ursynowa i Wilanowa wspólnie o połączeniu drogowym 

Wzorowa akcja sąsiedzkich samorządów

W środę 19 września w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów odbyło się nadzwy-
czajne wspólne posiedze-
nie rad dzielnic Ursynowa
i Wilanowa w sprawie bu-
dowy połączeń komunika-
cyjnych pomiędzy tymi
dzielnicami. 

Była to pierwsza wspólna se-
sja rad warszawskich dzielnic od
czasu wprowadzenia obecnego
ustroju stolicy w 2002 roku.

Ursynów i Wilanów nie mają
ze sobą ani jednego cywilizowa-
nego połączenia komunikacyj-
nego. Władze Ursynowa obec-
nej kadencji od dawna zabiega-
ją o znalezienie w budżecie mia-
sta środków na sfinansowanie
budowy odpowiedniej arterii na
miarę XXI wieku. Burmistrz Ur-
synowa Piotr Guział rozmawiał
na temat budowy drogi łączącej
Ursynów z Wilanowem z prezy-
dent Hanną Gronkiewicz-Waltz
i jej zastępcą Jackiem Wojcie-
chowiczem. Z inicjatywy władz
dzielnicy doszło do dwóch ofi-
cjalnych spotkań w tej sprawie z
udziałem dyrektorów kilku biur
Urzędu m.st. Warszawy odpo-
wiedzialnych za tego rodzaju in-
westycje. Apele i rozmowy nic
nie dały, mimo że wszystkie klu-
by radnych w obu dzielnicach,
jak również radni miasta z tego
okręgu, mówią w tej sprawie jed-
nym głosem. Prezydent Warsza-

wy i jej najbliżsi współpracowni-
cy zdają się nie dostrzegać pro-
blemu nękającego prawie 200-
tysięczną społeczność mieszka-
jącą na południowych rubieżach
stolicy. Na przykładzie braku
działań w tej ważnej społecznie
sprawie widać jak na dłoni bar-
dzo złą, bo nakierowaną wyłącz-
nie na centralne inwestycje, po-
litykę władz miasta. 

Interesy obu dzielnic rozmi-
jają się w kwestii miejsca budo-
wy przyszłego połączenia komu-
nikacyjnego, a mimo to tamtej-
si radni zjednoczyli się w poczu-
ciu spełnienia społecznego obo-
wiązku. Na czym polega owa
różnica interesów? Wilanów
chciałby budowy połączenia dro-
gowego z Ursynowem w swojej
południowej części, ponieważ
samochody jadące z Konstanci-
na i Piaseczna do Warszawy omi-
jałyby ulicę Wiertniczą i dojeż-
dżały do centrum przez Ursy-
nów. Natomiast ursynowskie
władze widzą połączenie drogo-
we z sąsiadami w północnej czę-
ści dzielnicy, najchętniej prze-
dłużając ulicę Ciszewskiego, po-
nieważ stworzyłoby to ursyno-
wianom dogodny dojazd do Al.
Rzeczypospolitej i dalej do cen-
trum ulicą Sobieskiego. Dlatego
celem wspólnej sesji nie było
jeszcze określenie miejsca budo-
wy połączenia drogowego, lecz

wyartykułowanie do władz mia-
sta pilnej potrzeby wdrożenia tej
inwestycji. 

W statucie miasta nie ma ter-
minu „wspólna sesja”, więc po-
mysłodawcy spotkania –chcąc
być w zgodzie z przepisami –
zwołali dwie sesje rad dwóch
różnych dzielnic w tym samym
miejscu i czasie. Tego prawo nie

zabrania. Radni Ursynowa i Wi-
lanowa uważają, że są to najdy-
namiczniej rozwijające się dziel-
nice stolicy, dlatego pilnie po-
trzebują one połączenia. Wybu-
dowanie drogi przelotowej
wskazane jest z uwagi na zapew-
nienie mieszkańcom dzielnic
bezpiecznego i bezpośredniego
przemieszczania się do przed-

szkoli, szkół, szpitali instytucji
publicznych, obiektów handlo-
wych i pracy – czytamy w uza-
sadnieniu podjętej uchwały.

Połączenie drogowe obu dziel-
nic planowane jest od wielu lat.
Pod koniec 2011 r. Rada m.st.
Warszawy uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy No-
woursynowskiej, w którym zie-
lone światło otrzymało przedłu-
żenie ulicy Ciszewskiego. Za-
miast planowanej i bardzo po-
trzebnej drogi powstają w tym
miejscu... budynki mieszkalne.
Ktoś wydał inwestorom decyzje
o pozwoleniu na budowę wła-
śnie w tak newralgicznym rejo-
nie. Arterii drogowej natomiast
nie buduje się, ponieważ w bu-
dżecie miasta nie ma na ten cel
środków. Dlatego radni Ursyno-
wa domagają się wpisania inwe-
stycji do budżetu na rok 2013
oraz do Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego. Być może
kiedyś, kiedy w budżecie znajdą
się środki na wybudowanie prze-
dłużenia ulicy Ciszewskiego w
kierunku Wilanowa, trzeba bę-
dzie wywłaszczać właścicieli wy-
budowanych ostatnio domów,
bo będzie to tańsze niż opraco-
wywanie i realizacja kolejnej
koncepcji połączenia drogowego
dwóch dzielnic. W dzisiejszej
Polsce notuje się wiele przypad-
ków podobnej bezmyślności

urzędniczej. Warto dodać, że
część zdesperowanych z tego po-
wodu radnych Ursynowa nosi
się z zamiarem zablokowania
dalszych inwestycji mieszkanio-
wych u wylotu Ciszewskiego. 

Jeśli chodzi o wykorzystywa-
ny tymczasowo przejazd z ulicy
Kabackiej ulicą Podgrzybków do
Powsina, to nie da się ukryć, że
tym wąskim przesmykiem prze-
pycha się co godzina blisko 120
aut. To nie może trwać w nie-
skończoność.

W trakcie połączonych sesji
radni Ursynowa i Wilanowa jed-
nogłośnie opowiedzieli się za zbu-
dowaniem przelotowego połą-
czenia między dzielnicami, które
jest po prostu konieczne. Szczegó-
łowe propozycje w tym zakresie
zostaną wkrótce przygotowane.
Radni planują w przyszłości kolej-
ne wspólne przedsięwzięcia. 

Środowe spotkanie radni
wszystkich politycznych opcji po-
traktowali z największą powagą.
Ze strony ursynowskiej PO uczest-
niczyli w nim między innymi To-
masz Sieradz i były burmistrz To-
masz Mencina, z PiS-u Katarzyna
Polak, z Nszego Ursynowa prze-
wodniczący Rady prof. Lech Kró-
likowski. Nie zabrakło również
burmistrzów obu dzielnic: Piotra
Guziała (Ursynów) i Ludwika Ra-
kowskiego (Wilanów).

Ta d e u s z  P o r ę b s k i / K o s
F o t o .  L e c h  K o w a l s k i
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WWsszzyyssttkkiimm ssmmaakkoowwaałłyy ppiieecczzoonnee kkaarrttooffllee ii cchhlleebb zzee ssmmaallcceemm,, aa bbuurrmmiissttrrzz PPiiaasseecczznnaa ZZddzziissłłaaww LLiiss nnaawweett
ttaańńcczzyyłł zz ppaanniiąą ssoołłttyyss EEwwąą SSttrrooiińńsskkąą ww rryyttmm mmuuzzyykkii ggrraanneejj pprrzzeezz WWaarrssaaww DDiixxiieellaannddeerrss zz KKoonnssttaanncciinnaa..

Smalec i dixieland
Święto Ziemniaka w Zalesiu Górnym Szwedzcy goście z wizytą w Piasecznie

Sojusz burmistrzów

BBuurrmmiissttrrzz PPiiaasseecczznnaa ZZddzziissłłaaww LLiiss ((zz lleewweejj)) wwiittaa bbuurrmmiissttrrzzaa mmiiaassttaa UUppppllaannddss VVaassbbyy –– PPeerr-EErriikkaa
KKaannssttrröömmaa,, kkttóórryy wwrraazz zz ppoozzoossttaałłyymmii cczzłłoonnkkaammii sszzwweeddzzkkiieejj ddeelleeggaaccjjii ppoossppaacceerroowwaałł ppoo ppiiaasseecczzyyńńsskkiimm
rryynnkkuu pprrzzyy ffoonnttaannnniiee,, aa ttaakkżżee ooddwwiieeddzziiłł bbooiisskkoo mmiieejjsskkiiee OOrrlliikk ii pprrzzeeddsszzkkoollee ww ZZaalleessiiuu GGóórrnnyymm.. 

OOdd lleewweejj nnaa ppiieerrwwsszzyymm ppllaanniiee:: wwiicceebbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa PPiioottrr MMaacchhaajj,, bbuurrmmiissttrrzz WWiillaannoowwaa LLuuddwwiikk RRaakkoowwsskkii,, rraaddnnyy uurrssyynnoowwsskkii
PPiioottrr SSkkuubbiisszzeewwsskkii,, bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa PPiioottrr GGuuzziiaałł
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PPoollsskkii rrzząądd ttnniiee kkoosszzttyy –– llaattaa RRyyaannaaiirr

To na razie tylko propozycja cięcia wydatków
przed nadciągającą falą kryzysu. Nikt chyba nie
zaprzeczy, że kto jak kto, ale my podatnicy zasłu-
gujemy na najlepsze wykorzystanie naszych pie-
niędzy na m.in. podróże służbowe.

Ryanair proponuje polskiemu rządowi i pra-
cownikom administracji publicznej, by korzystali

z ich najtańszej linii lotniczej. Wzorem polityków hiszpańskich, w szczególności prezydenta Va-
lencii Alberto Fabra, który poinstruował swoich pracowników, aby korzystali z najtańszych linii
lotniczych – a ceny w Ryanair są najniższe.

W Europie Ryanair jest jedyną gwarantującą najniższe ceny, a pracownicy administracji pań-
stwowej mający obowiązek minimalizowania wydatków związanych z kosztami podróży służ-
bowych powinni wybierać Ryanair. Jest to, w Europie najbardziej punktualna linia lotnicza,
szczycąca się najmniejszą liczbą odwołanych lotów i zagubionych bagaży. 

Stephen McNamara z Ryanaira powiedział: „Z najniższych cen Ryanaira skorzysta w tym ro-
ku ponad 79 milionów klientów. Tylko Ryanair może zapewnić niskie ceny połączone z najlep-
szą obsługą klienta. Pochwalamy podejście Prezydenta Valencii, który nakazał swoim pracow-
nikom, aby korzystali z tanich połączeń – a te dostępne są tylko na www.ryanair.com. Wraz z
postępującymi oszczędnościami w budżetach państw w UE nadszedł czas, aby wszystkie orga-
nizacje rządowe na każdym szczeblu poszły w ślady prezydenta Valencii.

Taryfy Ryanair zaczynają się od 1 zł, dzięki temu pracownicy administracji w znaczący spo-
sób mogą ograniczyć marnotrawienie pieniędzy podatników, wydawanych dotąd na drogie li-
nie lotnicze. Wydatki można przeznaczyć chociażby na szpitale czy szkoły.” a r
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo!!
Mam przyjemność zaprosić Pań-

stwa na Ursynowski Festiwal Muzy-
ki Kameralnej i Organowej, będący
pierwszym tego rodzaju przedsię-
wzięciem artystycznym w naszej
dzielnicy. Mam nadzieję, że zróżnico-
wany program Festiwalu przyciągnie
zarówno melomanów, jak i osoby,
które zechcą spędzić kilka jesiennych
wieczorów w wyjątkowej atmosfe-
rze ursynowskich świątyń.

Słuchać będziemy wybitnych ar-
tystów, koncertujących w krajowych
i zagranicznych filharmoniach, a tak-
że na najbardziej prestiżowych festi-
walach muzycznych całego świata.

Na koncercie inaugurującym Fe-
stiwal wystąpi znakomity sekstet CA-
MERATA VISTULA, który od lat z po-
wodzeniem na nowo odkrywa i wy-
konuje w renomowanych salach kon-
certowych muzykę polską.

Udział w Festiwalu potwierdził je-
den z najwybitniejszych polskich
skrzypków – Konstanty Andrzej Kul-
ka. Koncert poświęcony muzyce
dawnej wypełnią utwory w wykona-
niu Leszka Wachnika (obój) i Lilian-
ny Stawarz (klawesyn). Wśród
gwiazd Festiwalu nie zabraknie naj-
popularniejszego polskiego oboisty –
Tytusa Wojnowicza.

Jedną z największych atrakcji no-
wego muzycznego cyklu na Ursyno-

wie będzie występ Międzynarodowej Orkiestry Instrumentów Historycznych MUSICA HUMANA.
Jej członkowie stale współpracują z czołowymi orkiestrami Europy, takimi jak Il Giardino Armo-
nico, Freiburger Barockorchestra, czy Akademie fur Alte Musik Berlin.

Na Festiwalu usłyszymy także doskonały kwartet klarnetowy CLARIBEL, który zbiera entuzja-
styczne recenzje polskich i zagranicznych krytyków muzycznych.

Wraz z wymienionymi artystami wystąpią czołowi polscy wirtuozi organów: Jan Bokszczanin,
Bogdan Narloch, Mirosława Semeniuk-Podraza, Ireneusz Wyrwa i Witold Zalewski.

W tajniki muzyki prezentowanej podczas Festiwalu wprowadzi nas dr Irena Bieńkowska, mu-
zykolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Życząc Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych podczas pierwszej edycji Ursynow-
skiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej , chciałbym jednocześnie podziękować serdecz-
nie księżom proboszczom ursynowskich parafii, którzy zaangażowali się w przygotowanie kon-
certów festiwalowych.

P i o t r  G u z i a ł
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Lesznowola gościła w niedzielę
dziennikarzy uczestniczących w
jubileuszowym XX Światowym
Forum Mediów Polonijnych Ma-
łopolska - Podkarpacie - Warsza-
wa. Kilkudziesięciu ludzi me-
diów z całego świata mogło za-
poznać się z bogatym dorobkiem
podwarszawskiej gminy i prze-
kazać zdobytą wiedzę czytelni-
kom na trzech kontynentach.

Dziennikarzy zadziwiły wysokość bu-
dżetu Lesznowoli, a przede wszystkim
ogromne środki przeznaczane na edu-
kację oraz inwestycje, jak również to, że
w zaledwie 20-tysięcznej gminie zareje-
strowanych jest ponad 4600 firm. Po pre-
zentacji gminy, której dokonała wójt Ma-
ria Batycka - Wąsik, rozmówcy podkreśla-
li w swoich wystąpieniach wysoki po-
ziom oświaty, trafność polityki podatko-
wej, sprawny samorząd oraz doskonały
stan infrastruktury technicznej uznając to
za najważniejsze atuty Lesznowoli. 

Spotkanie z władzami samorządo-
wymi Lesznowoli odbyło się w szkole
podstawowej w Łazach. Dziennikarzy
polonijnych przywitał zespół „Tęcza”,
grupa kobiet w regionalnych strojach
zaśpiewała kilka tradycyjnych pieśni. 

- Mam świadomość, że nie byłoby te-
go wydarzenia, gdyby nie Małopolskie
Forum Współpracy z Polonią, które jest
najlepszym, najcudowniejszym amba-
sadorem Polski na świecie. W imieniu
własnym i samorządu gminy Leszno-
wola Maria Jolanta Batycka – Wąsik
złożyła gratulacje prezesowi Stanisła-
wowi Lisowi i Jolancie Kwiek za zorga-
nizowanie jubileuszowego XX Świato-
wego Forum Mediów Polonijnych. 

Gmina Lesznowola to gmina znako-
micie zarządzana, świetnie pozyskują-
ca fundusze unijne, zasobna w podmio-
ty gospodarcze – chwalił lesznowolski
samorząd Stanisław Lis. Organizatorzy

Światowego Forum Mediów Polonij-
nych wręczyli jubileuszowe wyróżnie-
nie „Anioła Wdzięczności” wójt Marii
Jolanty Batyckiej – Wąsik oraz prze-
wodniczącej Rady Gminy Bożennie Kor-

lak.  Uzasadniając przyznanie wyróżnie-
nia Stanisław Lis powiedział m.in.: -
Mój wielki guru podsunął mi taką myśl,
że „wielkim zaiste skarbem jest wola
działania, ubogi natomiast jest ten, ko-
mu jej brakuje. Przywołał także słowa
C.K. Norwida: „Ludzie czynni to ci, któ-
rzy nie zależą od środowiska, ale środo-
wisko zależy od nich”. Wójt gminy Lesz-

nowola oraz osoby tworzące samorząd
są właśnie takimi ludźmi. - Jest to gmi-
na, którą należy naśladować –  dodała
wiceprezes Jolanta Kwiek, podkreślając
bardzo dobrą współpracę z Lesznowo-

lą podczas organizacji forum. Maria Jo-
lanta Batycka - Wąsik podziękowała za
wyróżnienie i dodała swoje credo, że
nie jest istotne, w którym miejscu je-
steśmy, lecz dokąd zmierzamy. 

Dziennikarze polonijni obejrzeli dwa
krótkie filmy o gminie Lesznowola. Je-
den z priorytetów władz gminy to edu-
kacja. Średnia wyników egzaminów

kończących szkołę podstawową jest za-
wsze wyższa niż osiągana na szczeblu
powiatowym. O gospodarce gminnej
opowiadała wójt Batycka – Wąsik. Za-
sadniczym dochodem Lesznowoli jest

wpływ z podatków od prowadzonej
działalności gospodarczej. Wydatki
obejmują m.in. inwestycje w edukację,
kulturę, sport, bezpieczeństwo publicz-
ne. - Rurę kanalizacyjną można położyć
jutro, zaniedbań w edukacji tak szybko
nadrobić się nie da – powiedziała wójt.
Gmina jest już w 100 proc. skanalizowa-
na, ma własne stacje oczyszczalni ście-

ków i wody. W nieodległym czasie uda-
ło się wybudować 75 dróg gminnych
w technologii kostki brukowej ze ścież-
kami rowerowymi. Lesznowolski Teatr
Wielki, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
modernizacja ośrodków zdrowia – to
niektóre z inwestycji w gminie Leszno-
wola, na które co roku przeznacza się
ok. 40 proc. rocznego budżetu.

1 lipca 2011 r. samorząd gminy
Lesznowola otrzymał od wojewody
mazowieckiego niezwykły prezent -
83,5 ha gruntów znakomicie położo-
nych wzdłuż ulicy Puławskiej. - Już
dziś zapraszamy inwestorów z całego
świata, aby właśnie tutaj chcieli loko-
wać swoje środki – zachęcała pani
wójt. Na uzyskanych gruntach gmina
nie przewiduje zabudowy mieszka-
niowej. 30 ha przeznaczono na Park
Naukowo – Technologiczny, którego
samorząd będzie właścicielem, biz-
nes – realizatorem technologii, a sek-
tor naukowy - twórcą technologii. Na
obszarze pozostałych 40 ha zaplano-
wano stworzenie infrastruktury spo-
łecznej. Ekspertyzy potwierdzają, że
znajdują się tam ogromne zasoby wód
geotermalnych. Atutem są dobre rela-
cje drogowe, jeśli chodzi o planowaną
budowę nowych układów komunika-
cyjnych. - Umiemy wzajemnie się słu-
chać, szanować nasze poglądy, wy-
bierać rozwiązania optymalne, z któ-
rymi się utożsamiamy i wspieramy
wzajemnie. Jest to zasadniczy klucz
do naszych sukcesów – podsumowa-
ła lapidarnie swoje wystąpienie Maria
Jolanta Batycka – Wąsik.  Spotkanie
zakończył koncert Lesznowolskiej Or-
kiestry Symfonicznej oraz zwiedza-
nie szkoły podstawowej w Łazach. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
( n a  p o d s t a w i e  o f i c j a l n e g o  

k o m u n i k a t u  B i u r a  P r a s o w e g o  X X  Ś w i a -
t o w e g o  F o r u m  M e d i ó w  P o l o n i j n y c h )

Dziennikarze z całego świata poznawali Lesznowolę
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Przedsiębiorca, społecznik, patriota, rewolucjonista rynku, Europejczyk wielkiej miary

Zmarł Edouard Leclerc, to koniec pewnej epoki
Michel-Edouard Leclerc
wraz z rodziną i wszystki-
mi członkami sieci E.Lec-
lerc z przykrością zawia-
damiają o śmierci Pana
Edouarda Leclerca w dniu
17 września 2012 roku.

Edouard Leclerc, syn Eugčne
Leclerca, żołnierza Franche-
-Comté, dyplomowanego huma-
nisty pochodzącego ze wschod-
niej części Francji i Marie Kero-
uanton, urodził się w dniu 20 li-
stopada 1926 roku w Landerne-
au (Finistčre), jako szósty z pięt-
naściorga dzieci. W październi-
ku 1939 roku rozpoczął naukę w
seminarium dla duchownych
Sacré-Cśur w Neussargues (Can-
tal), a od lipca 1940 roku w Viry-
Châtillon (Essonne). Edukację
przerwała wojna i Edouard po-
wrócił do domu. W latach 1946-
1947 pobierał nauki w nowicja-
cie Saint-Cirgues sur Couze, a w
latach 1947-1948 w zakonnym
seminarium duchownym, gdzie
studiował filozofię. 

W sukurs rodakom
W okresie wielkiej biedy we

Francji zaopatrzenie w produk-
ty spożywcze stanowiło jedno z
głównych zmartwień Francu-
zów. E. Leclerc usiłował znaleźć
rozwiązanie, które ułatwiłoby
życie rodakom. Poznał możli-
wości pomocy społecznej i dzia-
łania kościoła po to, żeby doko-
nać głębokich zmian w społe-
czeństwie. Stopniowo zrodziło
się przeświadczenie o reformie
społeczeństwa, która powinna
rozpocząć się od zmian w han-
dlu. Leclerc wydał wojnę cenom
sprzedaży dóbr konsumpcyj-
nych i zaproponował skrócenie
łańcucha dostawców. Opowie-
dział się za ograniczeniem ilości
pośredników pomiędzy produ-
centem a klientem, ale również
ograniczeniem wszystkich
marż: to innowacyjna cecha pro-
jektu, która poprzez znaczące
obniżenie cen, okazała się re-
wolucyjna. 

Edouard Leclerc nie wyzna-
czył swojemu projektowi granic

handlowych: jego cel był refor-
matorski i społeczny. 

Sklepikarz z Landerneau
W grudniu 1949 roku, Edo-

uard Leclerc otworzył pierwszy
sklep przy ulicy 13 rue des Capu-
cins w Landerneau. Początkowo
sprzedawał tylko herbatniki La-
bour, zakupione bezpośrednio
u producenta w Pontivy. Ich ce-
na była o 30% niższa od cen pro-
ponowanych przez innych sprze-
dawców. Eduard Leclerc zain-
westował całość dochodów w «

centrum sprzedaży E. Leclerc »
dzięki czemu mógł zapropono-
wać swoim klientom coraz szer-
szą gamę produktów: oliwę, mą-
kę, cukier. Coraz liczniejsi klien-
ci zaczęli masowo przybywać do
centrum sprzedaży. 

Wobec tak znaczącego sukce-
su okoliczni handlowcy zaczęli
się martwić i wywierali presję
na producentów, żeby prze-
stali dostarczać produkty E.
Leclerc.

Bretońska prasa od-
notowała sukces Lec-
lerca; od 1954 roku
w Bretanii otwiera-
ły się kolejne cen-
tra sprzedaży: w
Saint-Pol-de-
Léon, w Lan-
nion. W 1956
roku, Edouard
Leclerc otwo-
rzył pierwsze
centrum dys-
trybucji Te-
xtile. W roku
1957 działal-
ność objęła
tereny poza
Bretanią:
Niort, Le
Mans, An-
gers. Edouard
Leclerc dora-
dzał początku-
jącym handlow-
com i organizo-
wał wspólną
sprzedaż niektó-
rych produktów. Do
E. Leclerca, który stał
się rzecznikiem han-
dlowców, kierowano
skargi dotyczące odmowy
sprzedaży przez dostawców; 

Prezydent Stowarzyszenia
We wrześniu 1958 roku, Edo-

uard Leclerc otworzył centrum
dystrybucji w Grenoble. Było to
olbrzymie wezwanie: w miejscu
dalekim od rodzinnych stron
trzeba było stworzyć sieć do-
stawców. Dzięki niskim cenom
powstał wielki obiekt handlowy,
który skupił wielu miejscowych

handlowców i zaowocował niż-
szymi kosztami życia – oto suk-
ces udanego działania. W kolej-
nym roku, Edouard Leclerc po-
wierzył Jean-Pierre Le Roch za-
łożenie pierwszego centrum dys-
trybucji w regionie paryskim -
Issy-les Moulineaux: nagłośnie-
nie sprawy w mediach potwier-
dziło sukces spółki, coraz mniej
mówiło się o „doświadczeniu” a
coraz bardziej o „stowarzysze-
niu E. Leclerc”. 

W latach 1959 - 2003, Edo-
uard Leclerc został prezesem za-

łożycielem Zrzeszenia skupiają-
cego sklepy E. Leclerc (ACDLec),
które łączyło wszystkich han-
dlowców używających jego lo-
go. W zrzeszeniu
Leclerc pra-

cował nad
swoimi głównymi za-
łożeniami. W roku 1959, Edo-
uard Leclerc walczył u boku Max
Théret (założyciela FNAC z
André Essel), na rzecz reformy

podatkowej sprzyjającej krót-
szym łańcuchom dostaw. W ro-
ku 1960, ponownie wydał wojnę
praktykom anty konkurencyj-
nym po uprawnieniach, które
zagwarantowały wolną konku-
rencję w handlu, opublikowa-
nych w piśmie Fontanet z dnia
31 marca 1960 roku. 

W latach 60. Leclerc działał na
rzecz reformy dotyczącej łańcu-
cha sprzedaży świeżych produk-
tów: wspierał producentów kar-
czochów i połowów morskich, a z
jego inicjatywy otworzyły się licz-

ne sklepy mięsne pod szyldem E.
Leclerc. W roku 1964 we Francji
było 420 centrów dystrybucji.

Po długofalowej obronie
małych sklepów,

Edouard

Leclerc skoncentrował
się na wielkich powierzchniach
sprzedaży i otworzył Pierwsze
Centrum Handlowe w Lander-
neau (1965) oraz hipermarket z

prawdziwego zdarzenia w Brest
(1969). Nie wywierał jednak
wpływu na niezależność swo-
ich członków, którzy pozosta-
wali właścicielami swoich skle-
pów: w roku 1969 zrodził się w
tej kwestii konflikt; duży rozdź-
więk dotyczył również struktu-
ry ruchu, co tłumaczy odejście
części członków pod kierownic-
twem Jean-Pierre Le Roch. Skle-
py, które opuściły zrzeszenie
Leclerc, utworzyły grupę « les
Ex », która później przekształci-
ła się w Intermarché.

Edouard Leclerc poświęcał
swój czas na wskrzeszenie sto-
warzyszenia. Walczył przeciw-
ko ustawie Royer, przegłosowa-
nej w grudniu 1973 roku, a do-
tyczącej budowy supermarke-
tów przez lokalne komisje.
Działania prowadzone przez E.
Leclerca i jego współpracowni-
ków okazały się spektakularne.

W roku 1974 E. Leclerc udał
się do Rochefort wraz z kil-

koma członkami ruchu,
żeby wspierać proces

lokalnego członka
oskarżonego o

otwarcie jednego z
centrów bez po-
zwolenia. Jego
najwięksi prze-
ciwnicy pocho-
dzili z CID-UN-
ATI; E.Leclerc,
podobnie jak
Pierre Po-
ujad, ogłosił
się obrońcą
małych
sprzedaw-
ców. Bez
przerwy
opowiadał o
swoich dzia-
łaniach, orga-
nizował liczne
konferencje: w

roku 1973 wy-
dał czasopismo

le Soleil de
l’Ouest dystrybu-

owane w regionie
bretońskim, wystę-

pował w telewizji.

W skali Europy
W roku 1977 wkroczył

na scenę polityczną tworząc
Europejski Ruch Ekonomiczno-

-Społeczny (MEES). 
W roku 1978, Edouard Lec-

lerc zaangażował się w renowa-
cję ubojni Gilles w Côtes d’Ar-
mor. Wsparcie miało być jedy-
nie chwilowe, ale okoliczności
doprowadziły stowarzyszenie do
całkowitego przejęcia spółki. Pod
nazwą Kermené jako pierwsza
trafiła pod skrzydła marki. 

Od lat 70, Edouard Leclerc sta-
le poszukiwał sposobu na przeła-
manie monopoli i sektorów chro-
nionych. Stopniowo wkraczał do
innych sektorów rynku, takich
jak paliwa, książki, produkty far-
maceutyczne, perfumy, złoto, po-
dróże. Te działania zostały ukoro-
nowane sukcesem w dziedzinie
paliw: zastosowano rabaty wyż-
sze niż te dozwolone w stacjach
benzynowych; pociągnęło to licz-
ne działania sądowe. W roku
1985, po 467 procesach, Sąd
Wspólnoty Europejskiej rozstrzy-

gnął spór przyznając rację zrze-
szeniu, które wystąpiło przeciw-
ko Państwu Francuskiemu utrzy-
mującemu monopol. Stowarzy-
szeniu nie udało się natomiast
uwolnić cen książek, ale przy-
najmniej zdobyło pozycję wśród
francuskich księgarzy. W roku
1986 stowarzyszenie rozpoczęło
szeroko zakrojoną kampanię skie-
rowaną przeciwko monopolowi i
korporatyzmowi niektórych sek-
torów. W latach 80. stowarzysze-
nie E. Leclerc zaangażowało się w
zróżnicowanie działalności w
wolnych sektorach: pierwsze
Agri-E.Leclerc, Jardi-E.Leclerc i
Brico E.Leclerc otworzyły drzwi
dla klientów, a w Tabes zaczęła
działać pierwsza księgarnia E.
Leclerc.

W roku 1989 we Francji było
już 187 hipermarketów. Na po-
czątku lat 80 było ich około stu.

Pierwszy prezes
Edouard Leclerc został pierw-

szym prezesem pierwszego fran-
cuskiego szyldu dystrybucji 

W latach 90 stowarzyszenie
usiłowało rozwinąć działalność
poza Francją: po niepowodze-
niu w Stanach Zjednoczonych, w
roku 1995 nastąpiło otwarcie
pierwszego centrum handlowe-
go w Polsce, a po nim kolejne
otwarcia w Polsce, Hiszpanii, we
Włoszech, w Portugali. W roku
1993 wprowadzono poprawkę
do ustawy Royer: wydanie zgo-
dy na budowę sklepów zostało
powierzone komisji krajowej.
Edouard Leclerc odniósł zwycię-
stwo w tej kwestii, ale władze
zmieniły zasady współpracy po-
między producentami i dystry-
butorami na niekorzyść tych
ostatnich. Ustawa Galland, prze-
głosowana w 1996 roku, zabro-
niła odsprzedaży strat i ustana-
wiała pułapy cen konsumentom. 

W roku 2005, Edouard Leclerc
ustąpił ze stanowiska przewod-
niczącego l’ACDLec na rzecz syna
Michel-Edouarda Leclerc, który
współprzewodniczył grupie obok
ojca od roku 1988. Stowarzysze-
nie stało się pierwszą francuską

marką dystrybucyjną. Nawet, je-
śli więzy pomiędzy jej członkami
uległy rozluźnieniu, głównie po-
przez zastosowanie wymuszo-
nych zasad działania w l’ACDLec,
podstawowe założenia nie zmie-
niły się: wszyscy członkowie po-
zostają właścicielami swoich skle-
pów i nie przekazują żadnych
kwot na rzecz ich założyciela. Po-
dobnie jest z szyldem: pozostał
wierny początkowemu przesła-
niu - obronie konsumenta i jego
siły nabywczej. 

E . L



9

Stara część Terminala A
na Lotnisku Chopina osta-
tecznie została zamknięta
dla pasażerów i personelu
bowiem od 13 września
jest już wyłącznie placem
budowy. 

Do końca 2014 r. budynek zo-
stanie całkowicie zmodernizo-
wany i połączony z nową czę-
ścią terminala. 

Stary terminal (dawniej nazy-
wany Terminalem 1) musi zo-
stać przebudowany, ponieważ
rosnący ruch na lotnisku wymu-
sza zwiększenie przepustowości
dworca lotniczego. Ponadto bu-
dynek oddany do użytku w 1992
r. jest w złym stanie technicznym.
Przecieki w dachu, czy awarie in-
stalacji technicznych sprawiały,

że komfort obsługi pasażerów
był niższy od oczekiwań. 

–  Zależy nam na tym, żeby
pasażerowie na Lotnisku Chopi-
na zawsze byli obsługiwani w
jak najbardziej komfortowych
warunkach. Po modernizacji ter-
minal będzie przestronniejszy i
wygodniejszy – wyjaśnia Prze-
mysław Przybylski, rzecznik pra-
sowy warszawskiego portu.

Podczas rozpoczynających się
prac stary terminal zostanie cał-
kowicie połączony z nowym za-
równo pod względem architek-
tonicznym, jak i funkcjonalnym. 

W przebudowanej części bę-
dzie więcej stanowisk odprawy i
kontroli bezpieczeństwa, zosta-
ną też zainstalowane nowe urzą-
dzenia do sortowania bagażu.

W trakcie modernizacji wybu-
dowane zostanie przejście pod-
ziemne łączące bezpośrednio ha-
lę przylotów z lotniskową stacją
kolejową.

– Jestem pewien, że końcowy
efekt na pewno wynagrodzi po-
dróżnym tymczasowe niedogod-
ności, które wiążą się z zamknię-
ciem i remontem starej części –
mówi Przemysław Przybylski.

W związku z przebudową ter-
minala już od 1 sierpnia stano-
wiska odprawy biletowo-baga-
żowej, a także biura wszystkich li-
nii lotniczych, touroperatorów i
wypożyczalni samochodów funk-
cjonują wyłącznie w nowej części
terminala (Strefa CDE). Tam też
można znaleźć Biuro Bagażu Za-
gubionego i pocztę. y b y  

Lotnisko Chopina

Ruszyła przebudowa Terminala A
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– Jest kilka ważnych imprez.
Nie wszystkie organizujemy, ale
partycypujemy w różnorodny
sposób. Współorganizujemy,
fundujemy nagrody, wspieramy
promocyjnie. Na dniach roz-
pocznie się największa impreza
siatkarska w Warszawie, VII Me-
moriał Zdzisława Ambroziaka
– niezapomnianego siatkarza i
wspaniałego dziennikarza spor-
towego. Od 21 do 23 września w
Ursynowskim Centrum Sportu i
Rekreacji zmierzy się sześć zna-
komitych drużyn: ZAKSA Kę-
dzierzyn Koźle, AZS Częstocho-
wa, SKRA Bełchatów , AZS Poli-
technika Warszawska, AZS Olsz-
tyn i ARKAS Izmir – drużyna tu-
recka, która po raz pierwszy bie-
rze udział w turnieju. Siatków-
ka ma być sportową wizytówką
dzielnicy, dlatego staramy się
wspierać w różnych formach
AZS Politechnikę Warszawską.
To team zasłużony dla polskiej
piłki siatkowej, dlatego jako za-
rząd dzielnicy podjęliśmy dzia-
łania skierowane na szukanie
dla tej drużyny zewnętrznych
form finansowania w postaci

chociażby sponsoringu dużych
firm. Ale myślimy też o budo-
waniu sportu od podstaw. W
Gimnazjum 92, znanym z pracy
z koszykarzami, chcemy rozwi-
nąć siatkówkę, w tym siatkówkę
plażową.

TToo aammbbiittnnee ppllaannyy,, aallee UUrrssyy-
nnóóww zznnaannyy jjeesstt tteeżż zz iimmpprreezz bbiiee-
ggoowwyycchh......

– Już wkrótce dzieci, mło-
dzież i dorośli pobiegną w „Ur-
synowskich Przełajach” w Par-
ku Kultury w Powsinie, nato-
miast prawdziwe hity zaplano-
waliśmy na ostatni weekend
września. W sobotę o godzinie
10 pod Kopą Cwila rozpocznie
się doroczny „Bieg Passy”. Ta
oferta skierowana jest głównie
do uczniów ursynowskich
szkół. Każdy będzie mógł spró-
bować swoich sił, bo są różne
kategorie wiekowe, a do wybo-
ru kilka dystansów. Dzień póź-
niej, 30 września zachęcam do
kibicowania uczestnikom Ma-
ratonu Warszawskiego, którego
trasa biegnie wzdłuż Nowour-
synowskiej, Przy Bażantarni i
al. KEN. Zawodnicy pojawią się
na Ursynowie między godz. 10
a 13. Zapraszam mieszkańców,
żeby w tym czasie wyszli na uli-
ce i dopingowali sportowców.
Pokażmy, że na Ursynowie mo-
że być taka atmosfera na tra-
sie, jaka jest podczas najsłyn-

niejszych światowych marato-
nów w Berlinie, Londynie czy
Nowym Jorku. 

CCyykkll wwyyddaarrzzeeńń kkuullttuurraallnnoo-
-ssppoorrttoowwyycchh rroozzppoocczząąłł ww
ppiieerrwwsszząą nniieeddzziieellęę wwrrzzeeśśnniiaa

„„DDzziieeńń uurrssyynnoowwsskkii nnaa WWyyśśccii-
ggaacchh””.. ZZaaiinntteerreessoowwaanniiee bbyyłłoo
ooggrroommnnee..

– Bardzo mnie cieszy, że
mieszkańcy tak licznie przycho-
dzą na imprezy organizowane
z inicjatywy urzędu dzielnicy.
To znaczący sygnał dla nas,
władz Ursynowa, że jest spo-
łeczna potrzeba uczestniczenia
w przedsięwzięciach służących
podnoszeniu bezpieczeństwa,
tak jak „Bezalkoholowy Piknik
Motocyklowy” , czy też w wy-
darzeniach promujących różne
formy aktywności jak „Dzień
ursynowski na Wyścigach”,
podczas którego 600 biegaczy
stanęło na starcie biegu po to-
rze na 5 km. Był to pierwszy ta-
ki bieg, który z racji miejsca, w
jakim się odbywał, nazwaliśmy
„Wielką Ursynowską”. Urząd
musi stwarzać warunki miesz-
kańcom do spędzania czasu
wolnego.

JJaakkiiee wwiięęcc ssąą iinnnnee pprrooppoozzyy-
ccjjee??

– Na przykład Konkurs Foto-
graficzny „35 lat Ursynowa”,
związany z tegorocznym jubile-
uszem naszej dzielnicy. Jeszcze
do 28 września przyjmujemy
zgłoszenia od osób, które fascy-
nują się fotografią, ale nie są za-
wodowymi fotografami. 

Zapraszam też na organizo-
wany z Fundacją Pegasus pik-

nik „Ursynów dobry dla zwie-
rząt”. 23 września przed ursy-
nowskim ratuszem spotkają się
miłośnicy psów i kotów. Będzie
można skorzystać z nieodpłat-
nych porad weterynaryjnych i
uzyskać opinie ekspertów w
dziedzinie zoopsychologii i be-
hawioryzmu zwierząt. Przewi-
dziano też konsultacje specjali-
stów w zakresie doboru psa i
relacji pies-dziecko oraz poka-
zy szkolenia psów metodą na-
turalną. Przy takiej okazji nie
może zabraknąć konkursu
zwierzęcych piękności, a także
wielu zabaw i konkursów dla
dzieci i młodzieży.

CCzzyy UUrrssyynnóóww jjeesstt ddoobbrryy ddllaa
zzwwiieerrzząątt ttyyllkkoo ookkaazzjjoonnaallnniiee,,
ppooddcczzaass ppiikknniikkuu?? 

– Oczywiście, że nie. Kolej-
ny raz już prowadzimy zbiórkę
żywności dla zwierząt w schro-
niskach, ale i dla żyjących na
swobodzie czworonogów z naj-
różniejszych przytulisk. Do po-
jemników wystawionych w ho-
lu można składać karmę dla
psów i kotów, makarony, ryż,
kasze oraz cukier w kostkach
dla koni. Finał obecnej zbiórki
żywności będzie miał miejsce
podczas pikniku „Ursynów do-
bry dla zwierząt”. Serdecznie
zapraszam!

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę
RK

Tradycja świętowania plo-
nów w Gminie Góra Kal-
waria jest długa i wciąż
żywa. Nic dziwnego, jest to
przecież rejon słynący z
dobrze rozwiniętego sa-
downictwa i rolnictwa. 

Tutejsi mieszkańcy wiedzą, jak
dużo trudu, poświęceń i ciężkiej
pracy trzeba, aby zebrać plon.

Uroczystości rozpoczęły się
przed kościołem, skąd po mszy
św. w kościele parafialnym wy-
ruszył korowód dożynkowy, a
następnie przemaszerował na
dziedziniec zamkowy. W uroczy-
stości wzięli udział przedstawi-
ciele władz gminnych z burmi-
strzem Miasta i Gminy, Dariu-
szem Zielińskim na czele, prze-
wodniczący Rady Miejskiej – Zbi-
gniew Bunio, proboszcz parafii
rzymsko-katolickiej – ks. Jacek
Bociek, starościna dożynek – Ir-
mina Witek, starosta – Witold
Kucharczyk, mieszkańcy Czer-
ska, zaproszeni goście, miesz-
kańcy gminy.

W uroczystym przemówieniu
burmistrz Dariusz Zieliński pod-
kreślił rolę i znaczenie pracy rol-
ników i sadowników oraz wagę
i symbolikę miejsca jakim jest
zamek i ziemia czerska, gdzie
już królowa Bona zapoczątko-
wała tradycje ogrodnicze i sa-
downicze. Na zakończenie części
oficjalnej wielki bochen dożyn-
kowego chleba został rozdzielo-
ny pomiędzy obecnych. 

Uroczystość dożynkową
uświetniły występy taneczne-
go zespołu ludowego „Kalwar-
ki”, zespołu ludowego „Wólko-
wianki”, chóru Vox Symfonia
działającego przy Ośrodku Kul-
tury w Górze Kalwarii, zespołu
wokalno-instrumentalnego
Metrum, zespołu tanecznego
Bartek, zespołu ludowego Brze-
ścianki, zespołu chóralnego Co-
niew, młodzieżowego zespołu
instrumentalnego Blood Testi-
mony, a zespól cygański Tabor
podgrzał i tak już gorącą at-
mosferę zabawy.

Warto podkreślić edukacyjną
rolę święta. Widać to było szcze-
gólnie podczas konkursów w któ-
rych trzeba było wykazać się wie-
dzą na temat tradycyjnego sposo-
bu życia mieszkańców wsi, czy
znajomością sprzętów wykorzy-
stywanych przez wieki w co-
dziennej pracy, a teraz będących
już tylko muzealnymi eksponata-
mi. Przykładem takiego  narzę-
dzia jest cep, który chociaż już
wyszedł z użycia wpisał się trwa-
le do historii rolnictwa, do kultu-
ry i do języka polskiego przybie-
rając zresztą różne znaczenia. 

Imprezę poprowadziła Ma-
rianna Król – animatorka kultu-
ry z Ośrodka Kultury w Górze
Kalwarii, założycielka i przewod-
nicząca Gminnego Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Górze Kalwarii
z siedzibą w Brześcach.

Na uczestników dożynek cze-
kało wiele atrakcji m.in.: ogród-
ki piwne, grill, zabawy dla dzie-
ci i młodzieży. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wywiad z Piotrem Machajem - zastępcą burmistrza Ursynowa

Sportowe atrakcje fascynują mieszkańców

Święto rolników i sadowników gminy Góra Kalwaria

Dożynki na Zamku Książąt Mazowieckich
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Znakomita impreza. Oka-
zja do wzajemnego pozna-
nia się mieszkańców Sie-
kierek nowych i żyjących
tu od pokoleń.

Ośrodek Działań Artystycz-
nych dla Dzieci i Młodzieży Do-
rożkarnia oraz PKS Falconia i
Fundacja Bo Warto zapraszają
30 września (niedziela) do Do-
rożkarni i na boisko sąsiadują-
cej Szkoły Podstawowej nr 3.
Przygotowano wiele atrakcji:

16.00 –mecz piłki nożnej
urzędnicy Mokotowa kontra
mieszkańcy Siekierek

od. 16.00 – kulturalna wy-
przedaż „garażowa”

od g. 16.15 – rodzinne działa-
nia artystyczne

od g. 16.15 – fotograficzna po-
dróż po Siekierkach

od. g. 17.00 – rodzinne konku-
rencje sportowe

17.15 – ogórkiem po Siekier-
kach – Siekierkowska Galeria
Miejsc Zapomnianych

19.00 –widowisko plenerowe
pt. Wieczór z Alicją z udziałem
45 tancerzy z Dorożkarni: TT
Test, Step, Takt i Domu Kultury
Śródmieście: Flesz, Slyde, chore-
ografia Izabella Borkowska, in-
scenizacja Dariusz Sikorski

Święto Siekierek organizowa-
ne jest po raz pierwszy. Może być
znakomitą okazją do poznania
się „starych” mieszkańców żyją-
cych na Siekierkach nawet od kil-
ku pokoleń i tych „nowych”, któ-
rzy osiedlili się tutaj kilka lat lub
kilka miesięcy temu.

Na początek mecz piłki nożnej
z okazji 20-lecia PKS Falconia,
w którym zmierzą się dwie dru-
żyny: pracowników Urzędu
Dzielnicy Mokotów i mieszkań-
ców Siekierek (chętni do udzia-
łu proszeni są o zgłoszenie).

Organizatorzy czekają też na
zgłoszenia mieszkańców, którzy
chcieliby wziąć udział w kultu-
ralnej wyprzedaży garażowej.
Posiadacze książek, filmów, gier,

czasopism itp. mogą się ich po-
zbyć lub wymienić.

Goście odbędą dwie podróże
po Siekierkach: fotograficzną i
starym autobusem ogórkiem.

W fotograficzną - na Siekierki,
ale te stare, sprzed kilkudziesię-

ciu nawet lat. Przed Dorożkarnią
zostanie zbudowany profesjo-
nalny plan zdjęciowy. Przy uży-
ciu technologii bluescreen, wy-
korzystywanej w telewizji i w fil-
mach, zostaną wykonane zdję-
cia. Bohaterowie zostaną prze-
niesieni w krajobraz starych Sie-
kierek, powstaną czarno-białe
zdjęcia. Po zmontowaniu będą
wysłane e-mailem bohaterom.
Zdjęcie będzie mógł zrobić so-
bie każdy, pojedynczo czy ro-
dzinnie, każdy też będzie mógł
wybrać sobie miejsce na Siekier-

kach, w które odbędzie podróż
(zaproponujemy kilka).

O 17.15 - podróż ogórkiem po
Siekierkach przez Galerię Miejsc
Zapomnianych. Wszystkich
miejsc jest 13, wskazują punkty
najbardziej znaczące dla całej hi-

storycznej przestrzeni Siekierek,
odnosząc się jednocześnie do
„mapy wyobrażeniowej”, która
była podstawą rozmów z miesz-
kańcami, a także okazała się klu-
czem do całego projektu. 

Folwark, kuźnia, dwór – tych
miejsc już nie ma, ale teraz przy-
pominają o nich betonowe słupy
zaprojektowane przez Jana Stru-
miłło, w realizowanym przez Do-
rożkarnię projekcie Korzenie Sie-
kierek. Równocześnie będą od-
bywać się działania artystyczne
przygotowane przez Dorożkar-

nię i sportowe przygotowane
przez PKS Falconia i Fundację
Bo Warto dla całych rodzin. Bę-
dzie malowanie na płocie i bajko-
wy pokaz mody – stroje wykona-
my na miejscu. Na sportowo od-
będą się „Familijnie do mety” -
biegi rodziców z dziećmi (za-
wodnicy związani ze sobą ban-
damką), przeciąganie liny (dru-
żyny składające się z 4 członków
rodziny: 2 dorosłych + 2 dzieci),
Szybko i na miękko - wyścigi z
jajkiem na łyżce, MUMIA – za-
wody w owijaniu w papier toale-
towy (na czas), Dubeltowa ska-
kanka (dzieci przeskakują przez
2 złączone ze sobą skakanki po-
ruszane przez rodziców), Ślepy
labirynt (przejście labiryntu na
czas z zawiązanymi oczami i „ro-
dzinną” nawigacją), będą także
tory przeszkód i slalomy oraz
rzuty do celu.

Święto siekierek zakończy się
bajkowym widowiskiem tanecz-
nym pt. Wieczór z Alicją, inspiro-

wanym powieścią Alicja w Kra-
inie Czarów Lewisa Carolla z
udziałem czterdziestu pięciu tan-
cerzy. Wystąpią: Takt, Step, Te-
atr Tańca Test z Dorożkarni oraz
Flesz i Slyde z DK Śródmieście.
Widowisko przygotowywane
przez Izę Borkowską i Darka Si-
korskiego specjalnie na Dziecię-
cą Stolicę 2012.

Zapisy do drużyny mieszkań-
ców: renata.wardecka@pks-fal-
conia.pl 

Zgłoszenia mieszkańców do
kulturalnej wyprzedaży garażo-
wej (książki, filmy, gry, czasopi-
sma): biuro@dorozkarnia.pl

Więcej informacji: 
Ośrodek Działań Artystycz-

nych Dla Dzieci i Młodzieży Do-
rożkarnia

ul. Siekierkowska 28, tel. 841
91 22, 841 72 17

www.dorozkarnia.pl; biu-
ro@dorozkarnia.pl 

Wstęp wolny!
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Święto Siekierek
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Bohaterowie Odsieczy Wiedeńskiej gościli w pałacu...

Święto Wilanowa z wielką pompą
W ubiegłą niedzielę, 16
września, zakończyły się,
trwające ponad tydzień te-
goroczne obchody święta
Wilanowa pod nazwą
„Biennale Sztuki”. 

9 września, na Dziedzińcu Pa-
łacu miała miejsce uroczysta in-
auguracja. Gospodarze dzielni-
cy w asyście wystrzałów z armat
zaprosili wszystkich mieszkań-
ców do wspólnego świętowania.
Największą atrakcją niedziel-
nych obchodów Dni Wilanowa
był wieczorny koncert świato-
wej sławy pianisty i kompozyto-
ra jazzowego, Leszka Możdże-
ra. Mimo chłodnej aury pogo-
dowej słuchacze wypełnili po
brzegi dziedziniec Muzeum Pla-
katu. 

Tego dnia, organizatorzy za-
troszczyli się także o najmłod-
szych, na których czekały liczne
atrakcje m.in: konkursy, anima-
cje, a także spektakl pt: „Czer-
wony Kapturek”, przygotowany
przez grupę teatralną Bajlandia.

W tygodniu dla mieszkańców
przygotowano wiele imprez
sportowych m.in.: turniej golfo-
wy, turniej piłki nożnej czy zawo-
dy spławikowe. Piątkowy wie-
czór, 14 września upłynął pod
hasłem „wieczór filmowy z Wo-
ody Allenem”. Parking na dachu
niedawno otwartego sklepu BRI-
COMAN zamienił się w piątkowy
wieczór w kino samochodowe,

w amerykańskim stylu. Na wiel-
kim ekranie zagościły dwie ko-
medie: „O północy w Paryżu”
oraz „Vicky Cristina Barcelona”.
Pomysł spodobał się mieszkań-
com, czego dowodem był brak
miejsc parkingowych dla spóź-
nialskich. 

Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyła się, podobnie jak
rok temu, Fiesta Balonowa, któ-
ra odbyła się, po raz drugi (14-16
września). O Puchar Burmistrza
Dzielnicy Wilanów walczyło 15
załóg balonowych z całej Polski.
Konkurs zakończył się wieczor-
ną prezentacją balonów, choć ze
względu na silny wiatr, nie mo-
gły one pokazać się w całej oka-
załości. Całość wieczornego pro-
gramu zwieńczył pokaz sztucz-
nych ogni, do którego podkład
muzyczny wykonywał na żywo
słynny skrzypek Bogdan Kierej-
sza. 

Jednak najwięcej atrakcji cze-
kało na mieszkańców ostatniego
dnia obchodów Dni Wilanowa,
16 września. Niedziela upłynęła,
nie tylko na familijnym przed-
południu na Placu Miejskim w
Miasteczku Wilanów, czy finale
turnieju piłki nożnej o Puchar
Burmistrza, w którym po zacię-
tej walce w rzutach karnych
zwyciężył zespół Gladiatorzy. 

Prawdziwe emocje zarezer-
wowane były dopiero na wie-
czór – po pokazach mody przy-

gotowanych przez Akademię
Wilanowską. Na dziedzińcu Mu-
zeum Plakatu odbył się koncert
wokalistki jazzowej Moniki Bo-
rzym, który zakończył 23. Mię-
dzynarodowe Biennale Plakatu.
O godzinie 20:00 na dziedziń-
cu Pałacu wystąpił Podniebny
Balet, czyli akrobatyczno-teatral-
na grupa OCELOT. Zachwyt wie-
lotysięcznej publiczności wzbu-
dził także mapping architekto-
niczny, dzięki któremu pałac
znów ożył, a w jego murach po-
jawili się dawni mieszkańcy oraz
bohaterowie Odsieczy Wiedeń-
skiej. 

Wieczór zakończyło show la-
serowe. A już w przyszłym ro-
ku, 330 rocznica Odsieczy Wie-
deńskiej i kolejne Dni Wilano-
wa…

Szczegóły tegorocznych ob-
chodów oraz informacje o part-
nerach, dzięki którym udało się
zorganizować Dni Wilanowa na
stronie www.biennalesztuki.pl

UUrroocczzyyssttee oottwwaarrcciiee DDnnii WWiillaannoowwaa –– BBiieennnnaallee SSzzttuukkii 22001122 ((MMuuzzeeuumm PPaałłaacc ww WWiillaannoowwiiee)) zz uuddzziiaałłeemm wwłłaaddzz 
WWiillaannoowwaa –– bbuurrmmiissttrrzzaa LLuuddwwiikkaa RRaakkoowwsskkiieeggoo ii ddyyrreekkttoorreemm MMuuzzeeuumm PPaałłaaccuu,, PPaawwłłaa JJaasskkaanniissaa,, ppoo kkttóórryymm 
nnaassttąąppiiłłyy ppookkaazzyy hhiissttoorryycczznnee pprrzzyyggoottoowwaannee pprrzzeezz LLiiggęę BBaarroonnóóww

KKoonncceerrtt śśwwiiaattoowweejj ssłłaawwyy 
ppiiaanniissttyy ii kkoommppoozzyyttoorraa 
jjaazzzzoowweeggoo LLeesszzkkaa MMoożżddeeżżeerraa

KKoonncceerrtt MMoonniikkii BBoorrzzyymm 
zz zzeessppoołłeemm 

PPooddnniieebbnnyy bbaalleett,, cczzyyllii aakkrroobbaattyycczznnoo-tteeaattrraallnnyy wwyyssttęępp tteeaattrruu OOCCEELLOOTT

IIII FFiieessttaa BBaalloonnoowwaa oo ppuucchhaarr BBuurrmmiissttrrzzaa 
DDzziieellnniiccyy WWiillaannóóww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy 
zzaakkoońńcczzoonnaa wwiieecczzoorrnnąą pprreezzeennttaaccjjąą bbaalloonnóóww
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W ramach inauguracji ro-
ku kulturalnego w piątek
14 września w DK Imielin
wystąpiła Martyna Jaku-
bowicz, wokalistka blu-
esowa i rockowa, gita-
rzystka i kompozytorka,
zwana pierwszą damą
polskiego bluesa i polską
Joan Baez. 

Jedyna w swoim rodzaju wy-
konawczyni nastrojowych bal-
lad, będących mieszaniną muzy-
ki folk i bluesa, a także klasyczne-
go najlepszego rocka. Wysłucha-
nie jej koncertu było dla mnie
dużą przyjemnością. Od 30 lat
jej koncerty to spotkania muzycz-
ne, utrzymane w niezwykłym kli-
macie. Jest w nich niepowtarzal-
ny nastrój, spokój, chociaż zda-
rzają się i ogniste rytmy. 

Obdarzona wyjątkową chary-
zmą, ma silną osobowość. Przez
wszystkie lata, od pamiętnego
debiutu w warszawskim klubie
Riviera (1977), jest wierna so-
bie, nie hołduje modom, jest

konsekwentna w tym, co robi.
Śpiewa o życiu i otaczającym ją
świecie, o miłości, samotności,
nadziei i poszukiwaniu prawdzi-
wej więzi między ludźmi, potra-
fi wyrazić nasze najskrytsze my-
śli w wyjątkowy bluesowy spo-
sób. Początkowo występowała z
gitarą akustyczną w klubach stu-
denckich, zaczynała od ballad
Joan Baez, fascynuje ją Bob Dy-
lan, któremu poświeciła jedną z
płyt. Brała udział w wielu impre-
zach bluesowych i rockowych
(Jesień z Bluesem i Blues Ses-
sion w Białymstoku, Jazz Juniors

w Krakowie, Rawa Blues w Kato-
wicach, Folk Blues Meeting i
Rock Arena w Poznaniu, Mu-
zyczny Camping w Brodnicy i
Lubaniu Śląskim, Rock na Wy-
spie we Wrocławiu, Rockowisko
w Łodzi, Festiwal w Jarocinie).
Współpracowała z zespołami
Robotnik Sezonowy, Kasa Cho-
rych, Krzak, Oddział Zamknięty.
Koncertowała z muzykami gru-
py Dżem, śpiewała w duetach z
Jackiem Krzycholikiem i Ryszar-
dem Riedlem. 

Sama pisze i komponuje więk-
szość swoich utworów. Liryczne
teksty jej piosenek są ciepłe, de-
likatne i refleksyjne, oparte na
kobiecych emocjach, uczuciach
i potrzebach. Jest postrzegana
jako artystka, która myśli i prze-
konuje swoją wypowiedzią mu-
zyczną. Jej wrażliwość, poetyc-
kie teksty i fascynacje muzyczne
sprawiają, że te utwory podoba-
ją się zarówno ludziom dojrza-
łym jak i młodym, a jej muzyka
i koncerty przyciągają kilka po-

koleń fanów. Tak też ciepło i z
entuzjazmem przyjęła ją ursy-
nowska publiczność. Artystce to-
warzyszył zespół Żona Lota.

W sobotę 15 września wystą-
pił z kolei w Bibliotece na Zielo-
nym Ursynowie ulubieniec pań,
jak zwykle czarujący i uwodzi-
cielski Jacek Borkowski, śpiewa-
jący aktor pamiętny z muzycz-
nych widowisk w Ateneum (He-
mar) i w Syrenie (Sinatra), o
urzekającej aparycji, eleganc-
kich manierach, zniewalającym
uśmiechu i nieskazitelnej dyk-
cji. Organizatorzy zapowiadali

wprawdzie, że artysta zaprezen-
tuje utwory ze swej najnowszej
płyty Miłość to cały świat, zawie-
rającej nowe aranżacje przed-
wojennych przebojów Aleksan-
dra Żabczyńskiego, ale akurat z
tej płyty artysta nie zaśpiewał
ani jednego utworu. Publiczność
nie czuła się jednak zawiedzio-
na. Aktor zrekompensował
ewentualny zawód, prezentując
swój kunszt i bogactwo repertu-
aru, piosenki z repertuaru Fran-
ka Sinatry (ze słynnym My way
jako własnym credo), piosenki
francuskie i stare piosenki z re-
pertuaru Ludwika Sempolińskie-
go z odrobiną pikantnego żartu
(Zgaś lampę Aspera z tekstem
Własta i piosenkę Andy Kitsch-
man o pastuszku grającym na
flecie), zręcznie wplatając żar-
tobliwe teksty kabaretowe Tu-
wima i Jurandota.

Ursynowską inaugurację ro-
ku kulturalnego zakończył w
niedzielę 16 września dwudzie-
sty ósmy wieczór z cyklu W sta-

rym kinie z udziałem niezawod-
nego znawcy filmowego Stani-
sława Janickiego i projekcją
przedwojennej ekranizacji Mo-
ralności Pani Dulskiej. Rozpo-
częty w ten sposób sezon zapo-
wiada się nader interesująco, a
uwzględniając jeszcze udane i
bogate w wydarzenia kulturalne
Muzyczne Lato na Ursynowie,
można pozytywnie ocenić wy-
siłki Wydziału Kultury i w przy-
szłość patrzeć optymistycznie.
Byle tylko starczyło środków i
determinacji. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Dom Sztuki SMB „Jary”
zwieńczył Inaugurację Ro-
ku Kulturalnego
2012/2013 na Ursynowie
pokazem z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem
Janickim”.

We wrześniu w ursynowskich
placówkach kulturalnych odbyły
się imprezy w ramach Inaugura-
cji Roku Kulturalnego
2012/2013 na Ursynowie. Ostat-
nia miała miejsce w Domu Sztu-
ki, w minioną niedzielę. Zorgani-
zowany tu pokaz filmu archiwal-
nego z przedmową popularne-
go historyka kina, redaktora Sta-
nisława Janickiego, był nie tylko
bardzo udany, ale również – jak
na szczególną okazję przystało
– z co najmniej kilku powodów
niezwykły. Wyświetlono bowiem
dzieło mające swoje miejsce w
historii kinematografii polskiej:
nasz pierwszy film dźwiękowy.
Mowa o „Moralności pani Dul-
skiej” z roku 1930, w reżyserii
Bolesława Newolina – swobod-
nej, lecz wciąż atrakcyjnej ada-
ptacji sztuki Gabrieli Zapolskiej.
Tylko, że dźwięk, nagrany jeszcze
na płytach gramofonowych, nie
dotrwał do naszych czasów – pły-
ty zaginęły zapewne w wojennej
zawierusze. Na szczęście ucho-

wała się niema wersja filmu, z
napisami, którą twórcy od razu
przygotowali z myślą o kinach
nie wyposażonych w aparaturę
do synchronicznego (przynajm-
niej w teorii, w praktyce z tym
synchronem bywało różnie) z ob-
razem. W latach 1930-1932 kina
dźwiękowe były w Polsce bardzo
nieliczne.

Zatem w Domu Sztuki obej-
rzeliśmy pierwszy polski „dźwię-
kowiec” na niemo, ale… nie bez
dźwięku! Absurd? Bynajmniej!
Otóż projekcji, tak jak za czasów
kina niemego, towarzyszyła mu-
zyka grana na żywo. Ponieważ
niewiadomo, jak brzmiała orygi-
nalna oprawa muzyczna „Mo-
ralności pani Dulskiej”, skompo-
nowana przez samego Ludomi-
ra Różyckiego, zespół w skła-
dzie: Leszek Skrzypek (akorde-
on), Przemysław Skałuba (klar-
net) i Stefan Narojek (gitara) za-
grał nową, własną muzykę do
tego filmu. „Wspaniale to zrobi-
li” – chwalił instrumentalistów
red. Stanisław Janicki, który sam
spisał się na medal: w swoim wy-
kładzie pasjonująco i dowcipnie
opowiedział o kulisach powsta-
nia filmu Newolina.

To prawda: muzycy nie „za-
głuszyli” obrazu, dostosowywa-

li tempo utworów do tempa ak-
cji na ekranie, a w swoje impro-
wizacje wpletli dyskretnie cyta-
ty z przedwojennych przebojów
muzyki rozrywkowej, co znako-
micie współgrało z atmosferą
„retro”, jaka emanowała z filmu.

Widzowie nagrodzili ich – a
wcześniej oczywiście także Sta-
nisława Janickiego – długotrwa-
łymi oklaskami. A wśród wi-
dzów, trzeba dodać, byli goście
specjalni Inauguracji Roku Kul-
turalnego: Przewodnicząca Ko-
misji Kultury, Edukacji, Sportu i
Promocji w Radzie Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy – Teresa
Jurczyńska-Owczarek, przedsta-
wiciele Wydziału Kultury w ur-
synowskim Ratuszu z Naczelni-
kiem Dariuszem Sitterle oraz Ra-
dy Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowo-Budowlanej „Jary”
(włodarza Domu Sztuki) z Prze-
wodniczącym, Mirosławem Ni-
zielskim.

Doskonałe przyjęcie przez pu-
bliczność inauguracyjnego po-
kazu – sfinansowanego ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (dzięki czemu wstęp
był bezpłatny) – uznano za do-
bry znak dla całego sezonu arty-
stycznego 2012/2013 w Domu
Sztuki. A B U

Na dobry początek Baez i Sinatra

Jakubowicz i Borkowski Niemy film dźwiękowy
Inauguracja Roku Kulturalnego za nami

WW rraammaacchh iinnaauugguurraaccjjii RRookkuu KKuullttuurraallnneeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee ww GGaalleerriiii UU DDoommuu KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy 1155
wwrrzzeeśśnniiaa ooddbbyyłł ssiięę wweerrnniissaażż jjuubbiilleeuusszzoowweejj wwyyssttaawwyy RRaaffaałłaa SSttrreennttaa.. WWyyssttaawwaa ppoottrrwwaa ddoo 3311
ppaaźźddzziieerrnniikkaa..NNaa zzddjjęęcciiuu pprrooffeessoorr wwaarrsszzaawwsskkiieejj AAkkaaddeemmiiii SSzzttuukk PPiięękknnyycchh RRaaffaałł SSttrreenntt zz bbuurrmmiissttrrzzeemm
UUrrssyynnoowwaa PPiioottrreemm GGuuzziiaałłeemm

Na na budynku przy ul. Li-
gockiej Mokotowie odsło-
nięto tablicę poświęconą
sekretarzowi generalne-
mu Związku Sybiraków śp
Edwardowi Duchnowskie-
mu, który zginął podczas
feralnego lotu do Smoleń-
ska w kwietniu 2010 r.

W uroczystości odsłonięcia
tablicy wzięli udział m.in.: cór-
ka Edwarda Duchnowskiego
wraz z rodziną, prezes Związku
Sybiraków Tadeusz Chwiedź,
przedstawiciele władz państwo-
wych i władz dzielnicy, harce-
rze, wojsko, policja, straż miej-
ska, kombatanci, przedstawi-
ciele instytucji państwowych i
samorządowych oraz miesz-
kańcy Mokotowa. Tablicę po-
święcił ks. płk Jan Domian pro-
boszcz Parafii Wojskowo-Cywil-
nej pw. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej.

Warto przypomnieć postać
Edwarda Duchnowskiego. Uro-
dził się w 1930 r. w Pobielu. W
wieku dziesięciu lat został wywie-
ziony przez Sowietów na . Po po-
wrocie do Warszawy w 1946 roku
ukończył studia chemiczne. Dzia-
łacz Związku Sybiraków, a od
1993 roku był jego sekretarzem
generalnym. Z jego inicjatywy
m.in. powstało odznaczenie Krzyż

Zesłańców Sybiru i zaczęto orga-
nizować odbywające się co roku
marsze żywych zesłańców Sybiru.

Mieszkał na Mokotowie. Tra-
giczna śmierć 10 kwietnia 2010 r.
pod Smoleńskiem w czasie lotu

na obchody 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej przerwała dramatycz-
nie jego pełną zaangażowania
pracę. Pochowany na cmentarzu
w Marysinie Wawerskim. 

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Galerii U Domu Kultury Stokłosy

Malarstwo najwyższej próby
FOTO MARCIN GWARDYS

Tablica poświęcona Edwardowi Duchnowskiemu

Hołd mieszkańców Mokotowa



1 5



1 6

Fokus, Rahim i Magik: trzech chłopaków ze Śląska zawarło pakt przy dźwiękach gło-
śnika, który nazwali z racji tego Paktofonika. Nagrali jedną płytę, wydaną w 2000
roku „Kinematografię”. Ich szybko rozwijającą się karierę brutalnie przerwała

samobójcza śmierć Magika zaledwie 8 dni po wydaniu płyty, 26 grudnia 2000 roku. 
Scenariusz autorstwa Macieja Pisuka opowiadający ich historię był gotowy od lat, ale nie mógł się

doczekać realizacji. Niektórzy stracili już nadzieję, że kiedykolwiek powstanie film na jego podsta-
wie. A jednak wbrew niedowiarkom, na ekrany kin wchodzi film Leszka Dawida pt. „Jesteś Bo-
giem”, z czego się niezwykle cieszę. Dlaczego? Bo o moim ulubionym zespole będzie dane usłyszeć
tym, którzy do tej pory nie mieli styczności z kulturą hip-hopową. Hip-hopowi zarzuca się wiele, m.in.
agresję, prostotę muzyczną, płytkość tekstów. Takie stereotypowe zdanie z reguły wygłaszają ludzie,
którzy nie słyszeli tej muzyki wcale, lub najwyżej utwory ulicznych zespołów puszczane im przez
uczniów wczesnych klas gimnazjum. Skonfrontuję ten pogląd z urywkiem: „Wyrwany z agonii / W
matni problemowej toni / W nieustannej pogoni za spokojem / Czasem spędzanym we dwoje / Gdy
nastroje tworzą sentymentalne przeboje ” Zaskakuje fakt, że jest to fragment utworu hip-hopowego,
mimo że bardziej przypomina poezję. Nie bez powodu, bo tym dokładnie jest – współczesną poezją. 

„Kinematografia” była innowacyjna, zupełnie inna niż wszystko co było przedtem. Jak mówił
Rahim w filmie dokumentalnym „Paktofonika. Hip-Hopowa podróż do przeszłości” (dostępny na
Youtube) nie mieli się na czym wzorować, a nie chcąc przenosić na grunt Polski utworów amery-
kańskich nieprzystających do naszych realiów, musieli stworzyć tę muzykę sami, od podstaw. I zro-
bili to, nie zadowalając się samą tylko warstwą muzyczną, ale dokładając do tego ambitne, wręcz
filozoficzne teksty. Wydają się dość proste, czasem wydaje się, że przekazują nam oczywistości,
ale to złudzenie. Po pierwsze dlatego, że są to trudne prawdy, jedynie przekazane w prosty spo-

sób, co należy odczytywać jako zaletę. Po drugie in-
terpretacje niektórych tekstów można mnożyć w nie-
skończoność. 

Większość tekstów była pisana przez Piotra Łuszcza,
czyli Magika. Wybór fragmentu zacytowanego wy-
żej przyszedł mi z niemałym trudem, gdyż wyróżnić
dwie linijki z setek genialnych wersów, to tak jakby ob-
razić wszystkie pozostałe. Bo jakże wybrać choćby je-
den utwór, z którego zaczerpnąć cytat? „Ja to ja”,

„Chwile ulotne”, „Priorytety”, „Nie ma mnie dla nikogo”, czy jednak najbardziej znane „Jestem Bo-
giem”? Genialny: to przymiotnik który najczęściej przewija się w licznych wywiadach i wspomnie-
niach dotyczących Magika. Bo faktycznie taki był, jak można inaczej nazwać człowieka, który na-
grywając z młodymi, ale bądź co bądź profesjonalistami, na ich dwie zwrotki odpowiada dwudzie-
stoma? I nie szedł na ilość, o nie! Wręcz przeciwnie: szokowało to, jak dopracowane były jego tek-
sty, był perfekcjonistą w każdym calu. Potrafił nagrywać zwrotkę kilkanaście razy, by ostatecznie,
ku wściekłości Fokusa i Rahima, wrócić do pierwszej wersji. Poezja, którą tworzył, była o tyle do-
skonalsza, że idealnie komponowała się z muzyką. Podkład tworzony przez trójkę zawsze odzwier-
ciedlał charakter utworu.

Po zakończeniu przygody z Paktofoniką, Rahim, muzyk z ogromną umiejętność wpasowania się
w bit i wspaniałym wyczuciem rytmu, oprócz nagrywania z Fokusem i licznych występów gościn-
nych, zajął się produkcją. Wydał jedną solową płytę, Podróże po amplitudzie (2010).

Fokus znany jest szeroko, przede wszystkim z powodu swojego niepowtarzalnego, niskiego,
głębokiego głosu, i [RTF bookmark start: _ctl0_ContentCanvas__ctl0_lblText][RTF bookmark end:
_ctl0_ContentCanvas__ctl0_lblText]rzucania słowami z prędkością światła, przy zachowaniu kry-
stalicznie czystej dykcji. Nagrywa wspólnie z Rahimem w Pokahontaz (druga płyta już jesienią),
współtworzył wraz ze Śliwką Tuitam świetny album Pijani Powietrzem. Wydał też solowe płyty: Al-
fa i Omega (2008) oraz Prewersje (2011).

Ktoś spyta: dlaczego tak dużo o Magiku, a tak mało o pozostałych członkach zespołu? Należy do-
cenić klasę całej trójki, gdyż każdy z nich wniósł bardzo wiele do grupy. Jednak obecnie Paktofo-
nika jest legendą, mitem, zespołem kultowym –symbolem, którego centralną postacią był Ma-
gik.[RTF bookmark start: .reactRoot%255B28%255D.%255B1%255D%255B2][RTF bookmark end:
.reactRoot%255B28%255D.%255B1%255D%255B2] Tak jak w przypadku Jimiego Hendrixa czy
Kurta Cobaina, tak i tu pośmiertny kult jest w mniejszym stopniu uhonorowaniem dokonań arty-
sty, a w większym uosobieniem całego pokolenia, za którym stoi on i rzesza mu podobnych, sym-
bolem problemów, życia i sposobu myślenia młodych ludzi w tamtych czasach. Kult ten nieco go
wyprzedza, nie był on przecież wzorem do naśladowania, a i lepszych raperów można by znaleźć,
nawet w jego czasach. Magik może być jednak tą legendą, bo przeszedł wszystko: problemy rodzin-
ne, narkotyki, załamanie psychiczne i każdy w jego biografii i muzyce znajdzie jakieś odniesienie
do siebie. I chyba właśnie w tym tkwi jego siła.

Szyfry cyfry Filip Kochan

Święta Trójca, czyli o Paktofonice

„Potrafił nagrywać
zwrotkę kilkanaście
razy, by ostatecznie
wrócić do pierwszej
wersji”

Przewodniczący największej partii lewicy oświadcza, że wzrost PKB, pod
jej rządami, jeśli wygra wybory wyniesie kolejno 3 i 5%. Solidarna Pol-
ska, partia z posłów i europosłów wybranych jako Prawo i Sprawiedliwość,

prezentuje kandydata na premiera. Ciut wcześniej prezes PiS ogłasza listę miłych
dla licznych wyborców rzeczy płatnych z budżetu za kilkadziesiąt (jedni mówią
za 20, inni, że nawet za 30) miliardów złotych rocznie. 

Szef SLD, może najbardziej spośród nich przebiegły wie, że mówi o roku 2018. Wybory jesienią
2015, rok światłych Jego rządów, rok najmniej na gospodarcze efekty i jest efekt! Mój Boże – 5, 6
lat! Zawsze dopominam się o perspektywę! Szczęśliwy człowiek! Wie, jakie okoliczności i warun-
ki kształtować będą, za 5 lat z okładem, szanse gospodarki polskiej i europejskiej. Szkoda, że nie mó-
wi o podziale cudownych owoców tego wzrostu. To lewica twierdzi, słusznie, że nie ma automa-
tu, jak idzie o dobrostan społeczny. Wzrost, nawet cudownie wysoki, nie zrównuje szans ani moż-
liwości. Bez innych elementów polityki określającej funkcje państwa i jego zobowiązania wobec oby-
wateli wzrost PKB nierówności może pogłębić. Tak się stało za naszych, lewicowych rządów. Opo-
wiadanie w 2012. o wyniku 2017. bez konkretów, to populizm w czystej formie. Niepotrzebny. Tra-
dycje lewicy, tej także po 1989 roku, jak idzie o wzrost – szczęśliwe przecież. Kiedy lewica rządzi-
ła – gospodarka rosła. Kiedy odchodziła – gospodarka malała. Może więc byłoby lepiej poprosić Grze-
gorza Kołodkę, którego nazwisko eksponował baner na tej lewicowej konferencji, by w czterech punk-
tach powiedział o co kiedyś chodziło, że mu wychodziło. Co zrobił, że to, co rosnąć miało – rosło,

a co miało maleć –malało. Zamiast Kołodki u bo-
ku przewodniczącego stanął Szewko. Z szacun-
kiem dla Wojciecha Szewki – to nie całkiem to sa-
mo. Tak, jak Was lubię, nie idźcie tą drogą. W
populizmie macie silną konkurencję. A gdyby-
ście w tej konkurencji wygrali – na śmietnik histo-
rii należałoby Was posłać. Nie będzie 5% wzrostu.

Choć potrzebny. Wy rządzić za 5 lat nie będziecie. Może szkoda. Ale jeśli chcecie, spoważniejcie.
Dzisiaj nie populizm jest naszym deficytem, lecz powaga.

Solidarna Polska. Ziobro, Kurski i Cymański. Trzech moskitos z Brukseli. Wybrani z listy i ja-
ko gorliwi dla publiczności wyznawcy partii Prawo i Sprawiedliwość. Przyboczni Prezesa. Je-
go ulubieni. Delfini. Wiedzą, że ich w parlamencie, z poręczenia Kaczyńskiego, nie będzie. Nie
sprostali próbie lojalności. Prezes każdego na nią wystawia. Szydło sprostała. Laszczak sprostał.
Oni nie sprostali. Młodzi i zdolni. Śmiali i elokwentni. Może nie za bardzo mądrzy, ale komu
to tak naprawdę w Polsce przeszkadza? Kto pamięta profesora Kielanowskiego z Jego defini-
cją mądrości? Kto cokolwiek czyta? Wychodzą do sita (mikrofon radiowy), lecą na kamerę (po-
ranne gawędzenie w kultowych stacjach) by oznajmić dobrą nowinę Polakom. Waszym premie-
rem, premierem polskiego rządu desygnowanym przez nas, przez Solidarną Polskę, będzie Ta-
deusz Cymański. 

Wow! Tak wykrzykują celebrytki i celebryci wywoływani do kamery, po tę albo inna nagrodę. Ocie-
rając wierzchem dłoni tusz ze swoich męskich i żeńskich rzęs. Ale numer! Kurna! Ale numer! Cy-
mański premierem! Że wybory trzeba byłoby wygrać? A kogo to obchodzi? Przeciez to Kurski po-
wiedział kiedyś, że ciemny lud wszystko kupi. Przynajmniej konsekwentny. 

PiS jak PiS. Kilkadziesiąt miliardów złotych z naszej kasy dla nas. Bardzo proszę. Dlaczego nie?
Kto powie, że nie? Że dług się powiększy? A niech tam. Nie my spłacać będziemy. Nas już nie bę-
dzie. Dzieci nie mamy. Kot odejdzie. Co nas, kurna, to obchodzi?

Miller nie ma szans na tworzenie rządu. Solidarna Polska nie znajdzie się w sejmie. Kaczyński
nie stanie się czyimś partnerem. 

Polacy są czasem zabawni. Może dlatego nie są samobójcami. Spróbowali, posmakowali i dość!
Dobrze, że Kaczyński oddał kiedyś sam tę swoją władzę. Przynajmniej nie trzeba było sprawdzać
co stałoby się, jeśliby katowiccy prokuratorzy pod wodzą Jego druha, Ziobry i światłym prezesa nad-
zorem nadal posłusznie lizali jednego i drugiego. Fuj!

Przebił jednak wszystkich wspomnianych Antoni Pacyfik Dydycz. A mówią, że politycy oryginal-
ni. Wymienieni słodcy jak ziarenka sezamu przy nim. Dydycz Antoni Pacyfik grzmi spod (z ponad)
murów Jasnej częstochowskiej Góry – rozwiązać ten sejm! Oni sejmiści, nie kontrolują rządu! Nie
streszczam Dydyczowej mądrości. Sromoty oszczędzę. Pytam – to jest rola biskupa? Znacie inny kraj,
poza RPA z nie-katolickim zresztą biskupem Desmondem Tutu, w odmiennej najzupełniej sytuacji,
w którym biskup mówi by takie rzeczy? Jeśli On, Antoni Pacyfik Dydycz uważa się za Schwarze-
neggera polskiej polityki, to dawać Go na prezydenta! Ślijcie, proszę, listy: „Pacyfik na hrad”. Nie-
chaj się chłop sprawdzi!

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

RESET Andrzej Celiński

Pacyfik głupoty

„Wy rządzić za 5 lat nie
będziecie. Może szkoda.
Ale jeśli chcecie, 
spoważniejcie”

MMÓÓJJ AALL PPAACCIINNOO
melodia z filmu Ojciec chrzestny (muzyka: Nino Rota (1972) 

słowa polskie: Wojciech Dąbrowski (w 40-lecie premiery filmu, 2012)

To była jedna z najpiękniejszych w życiu chwil:
Maleńkie kino, a w tym kinie znany film.

On obok stał. Cóż, los tak chciał, 
Jak Al Pacino ujmujący uśmiech miał.

Wiedziałam już, że spełnił się mój sen,
Że tylko On! Że właśnie ten!

Do dziś pamiętam, miałam oczy pełne łez.
On siedział obok, nagle spytał, co mi jest?

Coś do mnie czuł, już plany snuł,
Rzekł: Będę z tobą, potem czule objął w pół.

Wiedziałam już, że spełnił się mój sen,
Że to jest On! Że tylko ten!

Jesteśmy razem już dwadzieścia (30, 40…) kilka lat,
Znów rok przeminął, dookoła inny świat.

Ja wciąż go mam! Dla niego gram!
Mój Al Pacino! Ciągle uśmiech ma ten sam.

Film Ojciec chrzestny (prod. amerykańsko-włoskiej) w reżyserii Francisa Forda Coppoli, 
zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Mario Puzo Godfather

miał swoją światową premierę 15 marca 1972 roku (w Polsce 31 grudnia 1972). 
Nagrodzony został trzema Oscarami.

W roli głównej (Don Vito Corleone) wystąpił Marlon Brando. 
Al Pacino, jeden z najwybitniejszych aktorów amerykańskich (miał wówczas 32 lata) 

grał rolę Michaela Corleone.

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

Przeboje światowe

W o j t e k  D ą b r o w s k iPiórem Derkacza
Projekt pomnika 

Tomasza Majewskiego
mistrza olimpijskiego

Nie tak dawno pisałem o po-
trzebie postawienia pomnika
Tomaszowi Majewskiemu, po
jego trzecim złocie w Rio de Ja-
neiro w 2016 roku.  Ponieważ
czas szybko leci niczym  kula
Majewskiego, trzeba już dzisiaj
myśleć  o  uhonorowaniu tego
wybitnego kulomiota. Jak wi-
dać na rysunku forma pomnika
jest realistyczna, nawiązująca
do rzeżby antycznej.  Nie bez
znaczenia jest miejsce posado-
wienia pomnika.  Góra zwana
Kopą Cwila to miejsce idealne.
Rzeżba powinna zawierać pe-
wien uniwersalizm, który bę-
dzie odzwierciedleniem
wszystkiego co dzieje się na Ur-
synowie a nawet w Polce. Ta-
kim elementem  w mojej kon-
cepcji jest świecąca kula. Na co
dzień emanująca złotem. W
święta narodowe światłem bia-
ło-czerwonym. Na pierwszego
maja -czerwonym. Na Dni Ur-
synowa kula wysyłałaby świa-
tło w stylu disco polo. W końcu
co jak co, ale kula zawsze praw-
dę ci powie.

J e r z y  D e r k a c z
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VII Memoriał Zdzisława Ambroziaka w Arenie Ursynów

Oklaskujmy Wlazłego i Zagumnego
Siatkówkę najwyższych lo-
tów będzie można obej-
rzeć w dniach 21-23 wrze-
śnia w hali UCSiR przy uli-
cy Rotmistrza Pileckiego.
Faworytem turnieju PGE
Skra Bełchatów.

Bełchatowianie wygrali nie-
dawno Międzynarodowy Turniej
Charytatywny o Puchar Burmi-
strza Oleśnicy, pokonując mię-
dzy innymi włoski zespół SIR Sa-
fety Perugia 3:0. Warszawscy ki-
bice mogą żałować, że Memo-
riale Ambroziaka drużyna Skry
wystąpi już bez supergwiazdora
Bartosza Kurka, który swoje ato-
mowe zbicia przeniósł w tym se-
zonie na teren Rosji. Ale i tak bę-
dzie kogo oklaskiwać, znani z
reprezentacji Polski: nie mniej
skutecznie niż Kurek Mariusz
Wlazły, a także Michał Winiarski,
Daniel Pliński, Michał Bąkiewicz
i Paweł Woicki. 

O zwycięstwo w Memoriale
powinny powalczyć ze Skrą ZA-
KSA Kędzierzyn-Koźle i turecka
drużyna Arkas Izmir, uczestnik
Final Four Ligi Mistrzów. 

W ZAKSie także nie brakuje
sławnych nazwisk: Paweł Za-
gumny, Michał Ruciak, Piotr Ga-
cek, reprezentant Francji Antonin
Rouzier, Brazylijczyk Felipe Fon-
teles... A bodaj największe wraże-
nie może wywrzeć na widzach
duet trenerski kędzierzynian,
który tworzą niedawny selekcjo-
ner reprezentacji Polski – Argen-
tyńczyk Daniel Castellani i długo-
letni gwiazdor narodowej ekipy
Sebastian Świderski, którego
kontuzje zmusiły do rezygnacji
z występów na parkiecie. 

Wdowa po Zdzisławie Ambro-
ziaku – Ewa Ambroziak – nie
ukrywa, że w dobie kryzysu eko-
nomicznego niełatwo organizo-
wać kolejny turniej:

– Na wstępie wycofał się jeden
z dotychczasowych sponsorów.
Na szczęście wsparły nas mocno
władze miasta i dzielnicy Ursy-
nów, a ponadto Enea, Totalizator
Sportowy i Koleje Mazowieckie.
Patronat pani prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz i marszałka
województwa mazowieckiego
Adama Struzika to dla nas wiel-

ki zaszczyt. Ale chyba największą
satysfakcję sprawia nam wprost
rekordowe zainteresowanie tur-
niejem ze strony kibiców. Już pół-
tora tygodnia przed imprezą
wszystkie bilety zostały wyprze-
dane. Cieszy również akces wo-
lontariuszy na niespotykaną do-
tychczas skalę – podkreśla pani
Ewa, przypominając, że fundacja
im. Zdzisława Ambroziaka stara
się promować rozwój siatkówki
na poziomie młodzieżowym. 

Kierujący organizacją Memo-
riału Grzegorz Szewczyk zapo-

wiada mnóstwo dodatkowych
atrakcji. W meczu przyjaciół siat-
kówki zagrają niegdysiejsze asy
parkietu: mistrzowie olimpijscy
z Montrealu (1976) Ryszard Bo-
sek i Włodzimierz Sadalski, pre-
zesi AZS Częstochowa (Konrad
Pakosz) i ZAKSy (Konrad Pie-
chocki) oraz syn legendarnego
trenera reprezentacji Polski Hu-
berta Wagnera – Grzegorz Wa-
gner. A bodaj największą sensa-
cją ma być występ mistrza ringu
sprzed blisko 40 lat – Grzegorz
Skrzecza. R a f a ł  K o s

PPrrooggrraamm ttuurrnniieejjuu
(Arena Ursynów, ul. Rtm Pileckiego 122)

PPiiąątteekk,, 2211 wwrrzzeeśśnniiaa
17.00 Indykpol AZS Olsztyn – Wkręt-met AZS Częstochowa

19.00 Arkas Izmir – AZS Politechnika Warszawska

SSoobboottaa,, 2222 wwrrzzeeśśnniiaa
13.00 przegrani z piątku o V miejsce

15.00 PGE Skra Bełchatów – zwycięzcy I eliminacji
17.00 ZAKS Kędzierzyn-Koźle – zwycięzcy II eliminacji

NNiieeddzziieellaa,, 2233 wwrrzzeeśśnniiaa
11.00 mecz o III miejsce

12.30 mecz Przyjaciół Siatkówki
14.00 mecz o I miejsce

ZZddzziissłłaaww AAmmbbrroozziiaakk
((11994444-22000044))

Rodowity warszawiak, któ-
ry w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku miał najbar-
dziej imponujące warunki fi-
zyczne w kadrze narodowej
siatkarzy (2,00 m, 102 kg).
Absolwent warszawskiej Aka-
demii Wychowania Fizyczne-
go. Grał w siatkówkę w czte-
rech klubach stołecznych
(Orzeł, Spójnia, AZS i Skra)
oraz w klubach włoskich.
Wielokrotny reprezentant Pol-

ski, zdobywca brązowego medalu mistrzostw Europy 1967 w
Stambule, dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (Meksyk
1968 – 5. miejsce, Monachium 1972 – 9. miejsce). Jeszcze w
trakcie kariery siatkarskiej zaczął pisywać do tygodnika
„Sportowiec”. Po 1989 publikował między innymi w „Nowej
Europie” i „Gazecie Wyborczej”. Oprócz siatkówki komento-
wał w prasie i telewizji tenis, który był jego ulubionym spor-
tem rekreacyjnym.

Już po raz czwarty Ursy-
nowskie Centrum Sportu i
Rekreacji we współpracy z
Warszawskim Towarzy-
stwem Triathlonu oraz
Parkiem Kultury w Powsi-
nie organizowało Triath-
lon Warszawski. 

Zainteresowanie imprezą ro-
śnie z roku na rok. Cieszy się ona
coraz większą popularnością nie
tylko wśród mieszkańców Ursy-
nowa, ale również Warszawy, a
także całej Polski.

Zawody rozgrywane były w
różnych kategoriach wiekowych
i różnych stopniach trudności:

Dzieci z podziałem na kate-
gorie wiekowe 10-11 lat, 12-13 i
14-15 miały okazję wystartować
w Aquathlonie na dystansie200

metrów i biegu (1 kilometr).
Triathlon indywidualny
przeprowadzono z podzia-
łem na 7 kategorii wieko-
wych (pływanie 400 m, ro-
wer 8 km oraz bieg 2 km)
oraz konkurencja rodzinna
na połowę krótszych dystan-
sach.

Zmagania rozpoczęły się
na pływalni Aqua Relaks
przy ul. Wilczy Dół 4, a na-
stępne konkurencje rozgry-
wane były w Parku Kultury
w Powsinie. Zawodnicy roz-
poczynali konkurencje bie-
gowe rowerowe z uzyska-
nym wcześniej handicapem. 

W triathlonie rodzinnym
każda z trzech startujących
w drużynie osób musiała za-

liczyć jedną, wybraną kon-
kurencję. Na przykład tata
pływanie, dziecko jazdę na
rowerze a mama bieg. Li-
czył się czas łączny, a wy-
grywała rodzina z najlep-
szym czasem łącznym.

Wśród dzieci i młodzi-
ków najlepsi okazali się:
Jan Kondrasiuk, Marta Mi-
kołajczyk, Stanisław Miesz-
kowski. W kategorii junio-
rzy: Maciej Bodnar, Miłosz
Sowiński, Kacper Kwie-
cień. W kategorii seniorów
najlepsi byli: Rafał Pierście-
niak, Piotr Stanik, Piotr
Szrajner. 

W kategoriach rodzin-
nych: Justyna Gardener
(pływanie), Jacek Garde-

ner (rower), Julia Gardener
(bieg); Grzegorz Kożuchowski
(pływanie), Krzysztof Kożu-
chowski (rower), Łukasz Kożu-
chowski (bieg); Maciej Kurat-
czyk (pływanie), Paweł Kurat-
czyk (rower), Agnieszka Kurat-
czyk (bieg).

Po zakończonej rywalizacji na
wspólne biesiadowanie na po-
wsińskiej polance zaprosił part-
ner tegorocznej edycji triathlonu
Restauracja Powsin. Uczestnicy
mogli zregenerować siły przy po-
siłku z grilla. Mimo niepewnej
pogody publiczność dopisała. A
na uczestników czekały atrak-
cyjne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez organizatora i
sponsorów.
Te k s t  i  f o t o  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w triathlonie i aquathlonie

Na Ursynowie i w Powsinie całymi rodzinami
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Coraz więcej koni w polskich hodowlach folblutów

Rodowych sreber nikomu się nie oddaje
Na Służewcu ściga się coraz wię-
cej koni pełnej krwi angielskiej
zakupionych na Wyspach przez
prywatnych właścicieli. Są rów-
nież konie ze znakomitymi rodo-
wodami ściągnięte z USA. Czyż-
by nadchodziły złote czasy dla
polskiej hodowli folblutów? 

Wlatach sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych polscy
hodowcy koni wyścigo-

wych, wówczas oczywiście na państwo-
wych posadach, zakupili za granicą za
stosunkowo niewielkie pieniądze kilka
znakomitych reproduktorów, które za-
pisały się złotymi zgłoskami w naszej
hodowli. Ogiery Mehari, Dakota, Ne-
gresco, Conor Pass, Pyjama Hunt, czy
Saragan zostały starannie wyselekcjo-
nowane przez wytrawnych polskich
znawców końskiego biznesu. Dzisiaj ta-
kich fachmanów od hodowli już nie ma.
Szkoda. Każdy z zakupionych wówczas
na Zachodzie ogierów dał wybitne po-
tomstwo, ale dwa z nich położyły naj-
większe zasługi dla polskiej hodowli
konia pełnej krwi. 

Ogier Mehari urodził się we
Francji w 1963 r. i już jako
czterolatek zajął boks czoło-

wego w SK Golejewko, następnie przez
4 sezony w SK Moszna i kolejne 4 se-
zony w SK Iwno. Po roku dał klacz Do-
ris Day (m.in. Austria Preis) oraz ogie-
ry Kajus (Mokotowska i Kozienic) i
Araks (St. Leger w Wiedniu). Następ-
nie przychodziły na świat m.in. Dargin
(Derby, Wielka Warszawska oraz Inter-
derby), Smużka (Wiosenna, Oaks,
Kincsem Dij i Nagroda Pragi), Konste-
lacja (Wiosenna, Derby i Oaks), Ko-
smogonia (Derby), Jarabub i wyhodo-
wany w SK Iwno Pawiment. Przy tym
koniu warto zatrzymać się na moment.
W latach gdy biegał Pawiment na świe-
cie było tylko 100 wyścigów tzw. Pat-
ter Race (I grupa, najważniejsze i naj-
wyżej dotowane). Nasz Pawiment wy-
grał dwie takie gonitwy - Grosser Pre-
is von Europa (Kolonia) i Gran Premio
del Jockey Club Italiano (Mediolan)
gdzie rozrzucił stawkę zwyciężając lek-
ko o 7 długości. W 1980 r. w Europie
było tylko 8 koni, które wygrały więcej
niż jedną gonitwę pierwszej grupy. Jak
do tej pory żaden polski koń nie zbliżył
się nawet do poziomu Pawimenta, jak
idzie o prestiż wygranych wyścigów
na Zachodzie. 

W spaniałym reprodukto-
rem okazał się również ir-
landzki ogier Dakota, któ-

ry został sprowadzony do Polski w
1976 r. jako pięciolatek. Pozostawił
po sobie 326 sztuk potomstwa, w tym
rekordową liczbę 32. zwycięzców w
54. gonitwach kategorii A i zbliżo-
nych rangą międzynarodowych. Jest
jedynym reproduktorem, którego po-
tomstwo odniosło sukcesy we wszyst-
kich 18. nagrodach kategorii A. Po-
tomkami ogiera Dakota są tak zna-
komite wyścigowce jak Neman (Der-
by w Warszawie i Wiedniu), Kastet,
Tabakiera, Addis Abbeba, Knieja, Dia-
blik (Derby i Interderby KDL), Omen
(Ministerstwa Rolnictwa, Mokotow-
ska, Rulera, St.Leger, Wielka War-
szawska i Interderby KDL) i Sonora
(Oaks i Wielka Warszawska). Następ-
nie pałeczkę w hodowli przejęły ogie-
ry Who Knows i i amerykański Jape,
które także dały wiele wartościowych
koni. Ostatnim udanym reprodukto-
rem ściągniętym do Polski jest nie-
miecki derbista Belenus, który dał
m.in. wybitnego Intensa. 

W pierwszej dekadzie nowe-
go stulecia i tysiąclecia
wielu prywatnych hodow-

ców z Polski zaczęło wyjeżdżać na Za-
chód w poszukiwaniu niedrogich, a
wartościowych koni. Małżeństwo Pla-
vac kupiło na aukcji wyhodowanego
w Niemczech ogiera Golden Tirol,
triumfatora wiedeńskich Derby; mał-
żeństwo Gorczyców sprowadziło z ko-
lei z Wysp utalentowaną klacz Electra
Deelites, która zajęła drugie miejsce w
warszawskich Derby; Wiesław Sa-
niewski zakupił w USA świetnego ro-
dowodowo ogiera Ruten, derbistę z
2008 r., a państwo Romaniukowie wy-

patrzyli w Niemczech niepozorną
klacz Natalie of Budysin, która nie-
spodziewanie wygrała tegoroczną go-
nitwę o Błękitną Wstęgę. Ruten i Na-
talia są jedynymi końmi wyhodowany-
mi poza granicami kraju, którym uda-
ło się wygrać Derby na Służewcu. Na-
talie of Budysin została sprzedana za
granicę, natomiast siwy Ruten pozo-
stał w Polsce i po zakończeniu karie-
ry na torze powinien stać się naszym
czołowym reproduktorem. Jednako-
woż przez jeden sezon Ruten pokrył
tylko jedenaście klaczy, co jak na rodo-

wód tego konia i jego sportowe wyni-
ki jest skromnym osiągnięciem ho-
dowlanym. 

C iekawe, czemu zainteresowa-
nie polskich hodowców Ru-
tenem jest tak małe, skoro

ogier legitymuje się unikatowym w ska-
li Europy “nickiem”, a za sobą ma pa-
smo sukcesów na torze? Wyhodowany
w Adena Springs (Kentucky) Ruten jest
synem siwego El Prado, jednego z naj-
lepszych w historii hodowli potomków
epokowego ogiera Sadler’s Wells. Naj-
bardziej utytułowany syn El Prado,
ogier Medaglia d’Oro wygrał na torze
łącznie prawie 6 mln. USD i jest ojcem
słynnej klaczy Rachel Alexandra. Sta-
nówka z El Prado przekraczała w USA
100 tysięcy USD. Ruten ma hodowlany
inberd 5x5 na słynnego Native Dance-

ra, a za sprawą swojej matki Rash po
Miswaki szczyci się prawie identycz-
nym połączeniem krwi jak najlepszy
europejski reproduktor ostatnich lat,
angielski derbista Galileo[RTF book-
mark start: _GoBack][RTF bookmark
end: _GoBack], który jest synem Sa-
dler’s Wellsa, a jego wybitna matka
klacz Urban Sea także jest po Miswaki.

Po wygraniu w 2008 r. na Słu-
żewcu Derby i St. Leger Ruten
został wybrany Koniem Roku

i pojechał ścigać się na Zachód. Jego
największym sukcesem było wywal-

czenie drugiego miejsca w Baden - Ba-
den w wyścigu G3 na dystansie 3200 m
(Betty Barcley Rennen), gdzie po zażar-
tej walce przegrał o pół długości z wy-
śmienitym ogierem Flamingo Fantasy.
Daleko w tyle pozostały najlepsze wów-
czas niemieckie konie: zdecydowany
faworyt gonitwy ogier Valdino z naj-
wyższym handikapem (97,5 GAG),
Caudillo - zwycięzca Betty Barclay Ren-
nen w poprzednim sezonie, Ostland -
niemiecki wicederbista, a także angiel-
ski Mischief Making - drugi w Ascot w
wyścigu G3. 

R uten pognębił wtedy, niejako
przy okazji, wyhodowanego
w Irlandii słowackiego ogiera

Ryan, który w 27. startach triumfował aż
13 razy i został okrzyknięty najlepszym
stayerem Europy środkowo–wschodniej.

Ryan przygalopował na celownik dale-
ko za Rutenem. Później nasz siwek zajął
drugie miejsce w wyścigu Listed na 2950
m w Muelheim. Po powrocie do kraju
Ruten wygrał nagrodę Golejewka i tre-
ner Marek Nowakowski zapisał go do
Wielkiej Nagrody Słowacji w Bratysła-
wie, gdzie po zaciętej walce i prowa-
dzeniu wyścigu przez cały dystans prze-
grał o krótki łeb z “trójkoronowanym” w
Czechach ogierem Age of Jape. W 2010
r. Ruten wygrał wyścig KMET Classic,
czyli Breeder`s Cup Europy środkowej,
bijąc na dystansie 2400 m konie z Polski

i z zagranicy. Rok później w wyniku in-
fekcji, której nabawił od roczniaka przy-
wiezionego z Irlandii, jak niemal wszyst-
kie konie stojące wówczas w stajni Ada-
ma Wyrzyka, Ruten doznał podczas wy-
ścigu w Bratysławie krwotoku we-
wnętrznego i to przyspieszyło koniec
kariery tego znakomitego wyścigowca. 

O d momentu kiedy Ruten po-
stawił kopyta na polskiej zie-
mi redakcja naszej gazety

nieodmiennie mu kibicuje i jest wiel-
kim fanem tego wyjątkowego konia.
Chyba nie bez powodu. Dlatego niepo-
kojem napełniły nas ostatnie pogłoski
jakoby wokół Wiesława Saniewskie-
go, właściciela Rutena zaczął krążyć
wysłannik jednego z poważnych ho-
dowców z Niemiec, który jest zaintere-
sowany kupnem lub choćby wydzier-

żawieniem syna El Prado i wnuka Sa-
dler`s Wellsa. Saniewski dyplomatycz-
nie nie zaprzecza pogłoskom, ani ich
oficjalnie nie potwierdza. Naszym zda-
niem Niemcy dostrzegli to, czego nie
dostrzegają polscy hodowcy, czyli uni-
kalny “nick” hodowlany Rutena, jakie-
go próżno szukać w Niemczech i w ca-
łej Europie. Niemiec wie, co robi i
prawdopodobnie chciałby za niezbyt
wygórowaną kwotę (wiadomo, w Pol-
sce folbluty są stosunkowo tanie) tra-
fić hodowlanego rodzynka. 

N iemiec dostrzega zapewne
także to, iż w oficjalnych ma-
teriałach aukcji w Keeneland

(patrz ksero) przy El Prado, który spło-
dził setki dobrych i wybitnych koni ma-
jących na koncie łącznie ponad 71 mln
USD (!) wygranych nagród, widnieją
nazwy tylko sześciorga potomków tej
prawdziwej hodowlanej ikony - są to
ogiery Kitten’s Joy, Ruten, Medaglia
d’Oro, Borrego, Spanish Moon i klacz
Mi Pradera. Każdy z tych koni - z wyjąt-
kiem Rutena, który ścigał się w Polsce
i w Niemczech - to dolarowy milioner,
a Kitten’s Joy, Medaglia d’Oro i Borre-
go to wielokrotni milionerzy. Coś mu-
si być na rzeczy, że organizatorzy aukcji
w Keeneland umieścili wśród takich
gwiazd właśnie Rutena, konia legity-
mującego się skromnym zarobkiem w
przeliczeniu na USD. Być może stąd
nagłe zainteresowanie siwkiem hodow-
cy z Zachodu.

N aszym zdaniem Ruten nie
powinien wyjeżdżać z kraju,
ponieważ jest zbyt cenny dla

naszej hodowli. Dosyć już chyba sprze-
dawania za bezcen, najczęściej za po-
łudniową granicę naszych perełek (Scy-
ris, Tiumen, Age of Jape i in.). Nie po-
winno być tak, że konie z tak wspania-
łym rodowodem i sportowymi osią-
gnięciami jak Ruten emigrują, a w kra-
ju zostają reproduktory zaśmiecające
naszą hodowlę, jak np. włączony do
stada w SK Iwno ogier Jam Hetman.
Uczynienie tego konia czołowym to po
prostu śmiech na sali. Nawiasem, cie-
kawe kto wcisnął hodowcy z Iwna tego
ogiera i jakich użył argumentów na
okoliczność jego przyszłej, rzekomo
wspaniałej progenitury. W Iwnie nadal
kryją ogiery Sorbie Tower i Zafonium,
które nie sprawdziły się w stadzie. W
SK Moszna natomiast można za jedy-
ne 1000 zł pokryć klacz niemieckim
Rhodesian Winnerem, który nie daje
nic wartościowego. W SK Strzegom
stanowią dający wyścigowe badziewie
Two-Twenty-Two oraz niewiele lepszy
od niego Zarewitsch. Podobne “osią-
gnięcia” w hodowli ma Cossio. W SK
Golejewko kryto ogierem Safety Wire,
którego nie chcieli Czesi, mającym kło-
poty z oddychaniem Kornelem, który
nie wygrał żadnej z najważniejszych
gonitw sezonu, jak również kiepsko
spisującym się w roli czołowego No-
wogródkiem. Oczywiście Polska to wol-
ny kraj, więc hodowca ma prawo kryć
swoje klacze dowolnym ogierem - na-
wet pociągowym - i nikomu nic do te-
go. Ale prasa ma z kolei prawo do ko-
mentowania posunięć hodowców i...
nikomu nic do tego. 

Nawet największy zawistnik i
wróg Rutena musi przyznać,
że w porównaniu z wyżej wy-

mienionymi siwy ogier jawi się jako
hodowlana perełka. Ze swoim unikal-
nym „nickiem” może dać całe pokole-
nie znakomitych wyścigowców i na-
wiązać do hodowlanych osiągnięć ogie-
rów Mehari oraz Dakota. Ruten jest ni-
czym przysłowiowe rodowe srebra, któ-
rych nikomu się nie oddaje. Czesi za-
brali nam tak znakomite konie jak Scy-
ris, Age of Jape, czy potrójny triumfa-
tor Wielkiej Pardubickiej, moszniański
Tiumen. Nam udało się zabrać Niem-
com świetnego Belenusa, teraz trzeba
dać im odpór w kwestii odebrania nam
Rutena. Wszystko jednak w rękach
właściciela siwego ogiera, działa bo-
wiem tutaj święte prawo własności.
Passa zrobi wszystko, co tylko w jej
mocy, aby Ruten pozostał w kraju i słu-
żył polskiej hodowli folblutów. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o .  L e c h  K o w a l s k i
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CCzzyy pprroowwaaddzzeenniiee cczzaassooppiissmmaa
wwyyssppeeccjjaalliizzoowwaanneeggoo ww tteemmaattyy-
ccee zzwwiieerrzząątt ddoommoowwyycchh ttoo ww ppaa-
nnii wwyyppaaddkkuu hhoobbbbyy,, cczzyy ttyyllkkoo
zzwwyykkłłee zzaajjęęcciiee zzaawwooddoowwee??

Bardzo lubię zwierzęta i nie
ukrywam, że zajmowanie się ni-
mi to moja życiowa pasja. Sama
mam w domu dwie suczki, kun-
delki, którymi zawsze się chwa-
lę. Milusia została przez mnie
przygarnięta jedenaście lat te-
mu z przytuliska w podwarszaw-
skich Łomiankach, gdzie akurat
zajmowałam się adopcją pie-
sków. Poznałam ją już po zabie-
gu sterylizacji. Miała jakiś pro-
blem z łapą. Okazało się, że koń-
czyna była złamana i krzywo się
zrosła. Doszłam więc do wnio-
sku, że skoro suczka jest nie tyl-
ko opuszczona, lecz również ka-
leka, to muszę odmienić jej los i
zabrałam ją do siebie. Ratowali-
śmy chorą łapę przez dwa lata, w
końcu doszło do amputacji, ale
Milusia jest szczęśliwym do-
mownikiem, choć biega tylko na
trzech łapach. 

Druga moja suczka to Dusia,
znaleziona kilka lat temu na Ur-
synowie w Światowym Dniu
Zwierząt. Błąkała się rozpaczli-
wie na rondzie i w każdej chwili
mogła wpaść pod samochód. Na
szczęście udało mi się zatrzymać
ruch i podejść do niej. Nie ucieka-
ła, więc mogłam ją zabrać do
swego mieszkania na Ursynowie,
który kocham miłością wielką.
Będąc wielką fanką tej dzielni-
cy, uważam, że jest najlepsza na
świecie. A ursynowianką pozo-
staję od blisko szesnastu lat. 

CCzzyy jjeesstt ppaannii zzddaanniiaa,, żżee nnaajj-
lleeppiieejj ttrrzzyymmaaćć zzwwiieerrzzęęttaa wwttee-
ddyy,, ggddyy mmaa ssiięę wwaarruunnkkii,, żżeebbyy

cczzęęssttoo zzaazznnaawwaałłyy sswwoobbooddyy ww
pplleenneerrzzee??

W moim przekonaniu istotne
jest to, ile się czasu poświęca
zwierzęciu. Bo od tego zależy ja-
ki ma się z nim kontakt i jak ono
się u nas czuje. Dlatego nie uwa-
żam, że idealne warunki do trzy-
mania zwierząt to wyłącznie wła-
sny dom. Może to być równie do-
brze zwykłe mieszkanie w bloku.

PPeewwnniiee mmaa ppaannii rraaccjjęę,, bboo
zznnaamm uurrssyynnoowwiiaanniinnaa,, kkttóórryy ttrrzzyy-
mmaa nnaa bbaallkkoonniiee cczztteerryy pprrzzeeppiięękk-
nnee hhuusskkyy ii zzaajjmmuujjee ssiięę nniimmii ww
ssppoossóóbb wwzzoorroowwyy.. LLaatteemm zzaapprrzzęę-
ggaa jjee ddoo wwóózzkkaa ii jjeeźźddzzii ppoo LLeessiiee
KKaabbaacckkiimm aallbboo LLaassaacchh CChhoojjnnooww-
sskkiicchh,, aa zziimmąą wwóózzeekk zzaassttęęppuujjąą
ssaannkkii......

Husky to duże wyzwanie i wi-
dać, że ten pan podchodzi do te-
go poważnie, biorąc pod uwagę
potrzeby tej rasy, bardzo zbliżo-
nej do wilka i potrzebującej prze-
strzeni. To dla takich psów
wprost idealna sytuacja. Dla
przykładu: jeśli ktoś ma psa my-
śliwskiego, powinien dawać mu
szanse tropienia, bo to leży w
naturze jego ulubieńca. A tak w
ogóle to najważniejsza jest tro-
ska, jaką się wykazuje w stosun-
ku do zwierzęcia, które lubi ba-
wić się z właścicielem jak naj-
częściej i zaznawać od niego ser-
deczności, pomijając już karmie-
nie i opiekę weterynaryjną, bo to
są sprawy elementarne. 

CCzzyy pprrzzeeppaaddaałłaa ppaannii zzaa ppssaa-
mmii jjuużż oodd ddzziieecckkaa ??

Oczywiście, mam nawet wra-
żenie, że urodziłam się z miłością
do psów. Jak tylko nauczyłam
się mówić, od razu zaczęłam za-
dręczać rodziców prośbami o
sprowadzenie do domu psa. I

choć moja rodzina nigdy nie
trzymała zwierząt, to jednak w
końcu udało mi się dopiąć swe-
go. Był to z mojej strony szantaż
emocjonalny. Rodzice wyjeżdża-
li akurat na trzymiesięczne sty-
pendium artystyczne do Nicei i
chciałam mieć w tym czasie to-

warzystwo wymarzonego zwie-
rzęcia. No i kupiono mi piękne-
go złotego cocker-spaniela o
imieniu Alan. To był mój pierw-
szy pupil. Gdy już byłam po stu-
diach, kupiłam sobie wymarzo-
ną suczkę – owczarka niemiec-
kiego. Miała na imię Apla. To-
warzyszyła naszej rodzinie trzy-
naście i pół roku. To był nadzwy-
czaj opiekuńczy pies, ukochane
zwierzę mojej córki. Gdy zakoń-
czyła żywot, pochowaliśmy ją na
cmentarzu dla zwierząt w Koni-
ku Nowym i odwiedzamy ją tam
od czasu do czasu. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee bbęęddąącc ccóórrkkąą
aarrttyyssttóóww,, ssaammaa ppaannii mmaa rróówwnniieeżż
aarrttyyssttyycczznnee zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa......

Rodzice ukończyli Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie, a ja
w Warszawie. Swoje kwalifikacje
realizuję przynajmniej po części
w wydawnictwie „Cztery łapy”.

CCzzyy ttoo wwyyddaawwnniiccttwwoo ppoowwssttaa-
łłoo zz ppaannii iinniiccjjaattyywwyy??

Tak, to mój pomysł. Ja stwo-
rzyłam tę gazetę i jestem jej wy-
dawcą od dziesięciu lat. Czytelni-
ków nam nie brakuje. Dlatego
nakład pisma jest duży – 50 tysię-
cy egzemplarzy. Dostarczamy
miesięcznik do ponad tysiąca
sklepów zoologicznych i 1200
lecznic weterynaryjnych w całej
Polsce. Mamy też kilka serwisów
internetowych, no i oczywiście
fan page. Najważniejsza jednak
dla nas jest misja w postaci pro-
pagowania odpowiedzialnej i

empatycznej opieki nad zwierzę-
tami towarzyszącymi. Zanim
uruchomiłam „Cztery Łapy”, by-
łam wolontariuszką w schroni-
sku Na Paluchu, gdzie co tydzień
wyprowadzałam psy na spacer.
Lepiej poznane starałam się prze-
kazywać do adopcji, dając bez-

płatne ogłoszenia w prasie. Uda-
ło mi się doprowadzić do szczę-
śliwego zaadoptowania kilku-
dziesięciu psich sierot, ciężko
skrzywdzonych przez człowieka.
Była wśród nich suczka, która zo-
stała oblana żrącą substancją
przez jakiegoś oprawcę, gdy błą-
kała się po stacji benzynowej. 

WWkkrróóttccee cczzeekkaa nnaass nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee iimmpprreezzaa ssppeeccjjaallnnaa,, nnaa kkttóó-
rrąą wwaarrttoo zzaapprroossiićć wwsszzyyssttkkiicchh,,
kkttóórrzzyy lluubbiiąą zzwwiieerrzzęęttaa......

Już piąty raz organizujemy
wybory najsympatyczniejszego
kundelka. Ursynów będzie miej-

scem tych wyborów po raz
pierwszy. Zapraszamy serdecz-
nie właścicieli kundelków 13 paź-
dziernika o godz. 12.00 przed
Klinikę Małych Zwierząt SGGW.
Celem naszej imprezy jest uhono-
rowanie psiaków, przygarniętych
w najtrudniejszych dla nich sytu-
acjach: ze schronisk, przytulisk,
ulic, nawet ze śmietników. Do-
ceniamy to, że nowi właściciele
potrafią o nie zadbać. Gdy je
przyprowadzają wychuchane,
wyszczotkowane, to w ogóle
mnie widać, że jeszcze niedawno
to była nędza i rozpacz. 

Zakładamy, że każdy właści-
ciel psa znajdzie coś dla siebie,
ponieważ w programie przewi-
dziano aż dwanaście konkuren-
cji. Jedną z nich jest konkurs na
psiego prezentera, polegający na
opowiedzeniu o losach swojego
psa; nazwa innego konkursu –
„Pies podobny do właściciela” –
sama mówi za siebie. Będą też
konkursy na najdłuższe uszy,
rzęsy i ogony, będzie „Psi wokal”
i „Psie sztuczki”. Nie zabraknie
konkurencji przeznaczonych
specjalnie dla dzieci. Poprowadzi
je Majka Jeżowska, która wraz z
maluchami zaśpiewa piosenkę
„Kochaj czworonogi”.

Powiem jeszcze, że nasza im-
preza odbędzie się w dwóch
miastach, bo nazajutrz po War-
szawie przeprowadzimy takie
same wybory w Lublinie. Mamy
wprost fantastyczne nagrody,
więc naprawdę warto przyjść ze
swoimi pieskami. 

NNaa UUrrssyynnoowwiiee uucczzeessttnniikkóóww nnaa
ppeewwnnoo nniiee zzaabbrraakknniiee,, żżyycczzyymmyy
zzaatteemm uuddaanneejj iimmpprreezzyy..

R o z m a w i a ł  
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O  

Dorota Szulc-Wojtasik, redaktor naczelna miesięcznika „Cztery łapy”

Czekając na radosne szczekanie...
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Jak 73 lata temu ZSRR wbił państwu polskiemu nóż w plecy

Dnia 17 września roku pamiętnego

P r o f .  L e c h  K r ó l i k o w s k i *

Data 17 września 1939 r.
jest nadzwyczaj ważną ce-
zurą w dziejach Polski, ale
także niektórych innych
krajów. Od 1989 r. kolejne
rocznice obchodzimy już
oficjalnie, a przecież przez
cały okres PRL data ta i
wszystko, co się z nią wią-
zało, było pod bacznym
nadzorem cenzury i służby
bezpieczeństwa. 

Na Białorusi i Ukrainie do dziś
prawie w każdym mieście istnie-
je ulica: 17. Września. My ma-
my swój pomnik Pomordowa-
nym na Wschodzie. Data ta do
dnia dzisiejszego budzi emocje i
spory, a ostatnio także poważ-
ne dyskusje na temat, czy rze-
czywiście w 1939 r. dzieje Polski
musiały się potoczyć, tak jak się
potoczyły (Piotr Zychowicz, Pakt
Ribbentrop-Beck, czyli jak Pola-
cy mogli u boku III Rzeszy poko-
nać Związek Sowiecki, Poznań
2012).

Podział wzdłuż Wisły?
Oglądając przed laty odcinek

poświęcony wrześniowi 1939 r.
w telewizyjnym serialu „Dom”,
zwróciłem uwagę na podaną
tam informację (pierwszy raz
w polskiej telewizji), jakoby bol-
szewicy dogadali się z Niemca-
mi, w wyniku czego granica so-
wiecko-niemiecka będzie na
Wiśle, co miało oznaczać, że
Praga znajdzie się w Związku
Sowieckim, a reszta miasta w
Niemczech. Niby żartem, ale
nie całkiem, albowiem w nocy z
23 na 24 sierpnia w Moskwie
podpisany został układ o nie-
agresji pomiędzy III Rzeszą a
Związkiem Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, nazywany
potocznie paktem Ribbentrop-
-Mołotow. W rzeczywistości był
to układ o podziale Europy
środkowej i wschodniej pomię-
dzy Rosję i Niemcy. Dotyczył
rozbioru terytoriów lub rozpo-
rządzenia niepodległością: Pol-
ski, Litwy, Łotwy, Estonii, Fin-
landii i Rumunii. 

Rzeczpospolita Polska podzie-
lona została w sposób najbar-
dziej naturalny, tj. wzdłuż Wi-
sły. W tym miejscu warto przy-
pomnieć, że po trzecim rozbio-
rze Polski Warszawa lewobrzeż-
na przypadła Prusom, do któ-
rych należały także praskie para-
fie: Kamion, Skaryszew i Tar-
chomin. Natomiast praska para-
fia Żerzeń oraz teren dzisiejsze-
go Rembertowa należały do Au-
strii. Granica pomiędzy Austrią i
Prusami przebiegająca skrajem
naszego miasta nadzwyczaj nie-
korzystnie odbiła się na gospo-
darce Warszawy. Liczba ludności
ze 110 tys. w 1792 r. spadła do 61
tys. w 1798 r.; upadł handel i za-
marł ruch budowlany. 

Siły zbrojne hitlerowskich
Niemiec były w chwili podpisa-
nia paktu gotowe do agresji na
Polskę i czekały tylko na roz-
kaz. Padł on niebawem, a atak
rozpoczął się o świcie 1 wrze-
śnia 1939 r. Z Sowietami spra-
wa była bardziej skomplikowa-

na, co później komunistyczna
propaganda starała się wyko-
rzystać celem udowodnieni, iż
Armia Czerwona weszła na te-
rytorium RP w chwili, gdy
Niemcy rozgromili Wojsko Pol-
skie, a polski rząd uciekł za gra-
nicę. Moim zdaniem, Sowieci
po prostu nie byli w stanie zmo-
bilizować i przerzucić w ciągu
tygodnia nad polską granicę
750 tysięcy żołnierzy, 4 tysięcy
czołgów i tysiąca samolotów –
bo takie siły wzięły udział w
agresji. Mając w pamięci klęskę
w 1920 r. woleli odpowiednio
się przygotować, a to zajęło po-
nad trzy tygodnie, stąd data 17
września. Profesor Paweł Wie-
czorkiewicz ,omawiając sowiec-
kie siły zbrojne w 1939 r. stwier-
dził, że ubrane one były w zde-
kompletowane mundury i
uzbrojone w karabiny na sznur-
kach. Jedna z sowieckich dywi-
zji wysłana została na front w
cywilnych ubraniach. Publicy-
sta i pisarz Piotr Zychowicz
twierdzi, że ówczesną Armię
Czerwoną nawet trudno na-
zwać wojskiem. Były to raczej
olbrzymie masy zdezoriento-
wanych, przerażonych męż-
czyzn, których pędzili do przo-
du – często wcześniej napoiw-
szy ich wódką – dyletanci od-
grywający rolę dowódców. Wy-
kształconych i doświadczonych
dowódców praktycznie nie by-
ło, bo zostali zgładzeni przez
Stalina w wielkich czystkach
końca lat trzydziestych. Morale
i sprawność bojowa sowieckich
żołnierzy w 1939 r. – a potwier-
dzają to dzieje tzw. wojny zimo-
wej 1939/40 z Finlandią – było
bardzo niskie, o czym może tak-
że świadczyć fakt, iż „w okoli-
cach Puchowej Góry, gdzie na-
prędce zorganizowane zgrupo-
wanie generała Adama Eplera
pobiło silniejszą 143. Dywizję
Strzelców pułkownika Orłowa.
Sporo jeńców na własną prośbę
wcielono do Wojska Polskiego i
– jak wspomina dowódca – bili
się do końca, byli wiernymi i
oddanymi towarzyszami”. O
stanie armii dowódcy sowieccy
musieli dobrze wiedzieć, stąd
odwlekanie ataku na Polskę
oraz użycie przeciwko niej gi-
gantycznych sił.

Być może ostatecznym impul-
sem do wydania rozkazu ataku
było podpisanie w Moskwie 16
września 1939 r. rozejmu pomię-
dzy ZSRR i Japonią, kończącego
trwającą od lat wojnę w Man-
dżurii.

Śmignął z Polski...
Efektem późniejszego niż za-

kładano wejścia Sowietów do
Polski był kolejny pakt – oficjal-
nie nazwany układem o przyjaź-
ni i granicy – w którym ostatecz-
nie określono przebieg granicy
sowiecko-niemieckiej w Polsce.
Nowa linia graniczna biegła
wzdłuż Narwi, Bugu i Sanu, czy-
li znacznie na wschód od ustalo-
nej 23 sierpnia 1939 r. Można
więc zaryzykować stwierdzenie,
że trudności mobilizacyjne So-
wietów, a tym samym późniejsze
ich włączenie się do działań wo-
jennych, były przyczyną mniej
korzystnego dla ZSRR podziału
polskich łupów, czyli m.in. od-
sunięcia granicy od Wisły na
wschód.

Polska od marca 1939 r. gwał-
townie przekształcała swoje pla-
ny obrony z kierunku wschod-
niego na zachodni; jak wiemy –
z marnym skutkiem. W tym już
czasie łączna długość granicy
Polski z Niemcami i krajami,
gdzie stacjonowały niemieckie
wojska wynosiła 2896 km. Pol-
ska w walce z Rzeszą Niemiecką

nie miała szans, mogła co naj-
wyżej przedłużyć walki o kilka
tygodni. Wynikało to m.in. z
bardzo niekorzystnie (dla Pol-
ski) ukształtowanej granicy z
Niemcami, z ogromnej przewa-
gi liczebnej, gospodarczej i tech-
nologicznej Niemiec, z posiada-
nia przez to państwo sprawnie
dowodzonych i działających we-
dług najnowszych doktryn wo-
jennych sił zbrojnych. O polskim
Wodzu Naczelnym – marszałku
Edwardzie Śmigłym-Rydzu zna-
ny polityk, publicysta i pisarz
Stanisław Mackiewicz pseud.
Cat – pisał, że był: „naiwny jak
nowo narodzone dziecię lub cie-
lę średniej wielkości”. Człowiek

ten był niezdecydowany i
chwiejny w swoich decyzjach.
Odwołał ogłoszoną mobilizację,
a następnie po kilkunastu go-
dzinach ogłosił ją kolejny raz.
To spowodowało ogromny ba-
łagan i było jedną z przyczyn
nieudanej mobilizacji. Także
nadzwyczaj dyskusyjny jest jego
rozkaz by „z wkraczającymi bol-
szewikami nie walczyć”. Opu-
ścił Polskę w nocy z 17 na 18
września 1939 r., tj. w czasie,
gdy w całym kraju toczyły się
ciężkie walki. Wprawdzie los
Polski był w tym momencie
przesądzony, ale przecież „ka-
pitan schodzi z pokładu ostat-
ni”. Nie okazał się człowiekiem
na miarę czasów, w których
przyszło mu żyć, ale mimo to
Warszawa uczciła go, nazywając
jego imieniem jeden z najwięk-
szych parków stolicy.

Polska przez całe dwudziesto-
lecie międzywojenne przygoto-
wywała się do ewentualnej woj-
ny z Rosją Sowiecką. Miała opra-
cowane plany wojny, dostoso-
wane do przewidywanego pola
walki, siły zbrojne oraz odpo-
wiednio przygotowane zaplecze,
ale także fortyfikacje na środko-
wym odcinku granicy. 

Piotr Zychowicz napisał na ten
temat: „Inny sprzęt i inne meto-
dy należało zastosować do wal-
ki z naszym sąsiadem zachod-
nim, a inne – ze wschodnim. Wy-
nikało to ze struktury sił zbroj-
nych obu tych państw, ale przede
wszystkim z odmiennych wa-
runków pola walki”. 

Tymczasem, w związku ze
zmianą planów wojny na wio-
snę 1939 r. Polska praktycznie
całe swoje siły skierowała na
przewidywaną wojnę z Niem-
cami. Na liczącej 1412 km gra-
nicy wschodniej Polska we
wrześniu 1939 r. utrzymywała
tylko ok. 12 tysięcy żołnierzy,
w znacznym stopniu rezerwi-
stów i rekrutów z wiosennego
poboru. 

Niemal bezbronni
Były to siły przeznaczone do

dozorowania granicy, a nie do
jej obrony. Zaatakowanie straż-
nic Korpusu Ochrony Pograni-
cza przez Armię Czerwoną 17
września nieco przed czwartą
nad ranem było pełnym zasko-
czeniem dla Polaków. Obowiązy-
wał bowiem polsko-sowiecki
pakt o nieagresji z 1932 r. Szef

sztabu gen. Wacław Stachiewicz
stwierdził: „było jasne, że dosta-
liśmy podstępny cios w plecy,
który przesądził ostatecznie o
losach kampanii i niweczył ostat-
nią nadzieję prowadzenia zor-
ganizowanej walki na terenie
Polski”.

Wielka Radziecka Encyklope-
dia w tomie nr 34 wydanym w
1955 r. podała: „w odpowiedzi
na zadanie stworzenia frontu
przeciw hitlerowskiej agresji, wy-
równując historyczne niespra-
wiedliwości w stosunku do za-
chodniej części Ukrainy i Biało-
rusi oraz chcąc niedopuścić do
zajęcia ich przez Niemcy, Zwią-
zek Socjalistycznych Republik

Radzieckich wprowadził 17
września 1939 r. swoje wojska
na terytorium Zachodniej Ukra-
iny i Zachodniej Białorusi. Była
to także forma pomocy ze strony
Związku Radzieckiego Polakom,
szukającym ratunku na wscho-
dzie pod opieką Armii Czerwo-
nej. Radziecki rząd ogłosił wów-
czas, ze jest gotów podjąć wszel-
kie działania, aby wyzwolić na-
ród polski od nieszczęść wojny,
do której był on wplątany przesz
swoje nierozumne władze, i dać
mu możliwości życia w pokoju [z
Noty Rządu ZSRR z 17 IX 1939;
„Pravda” 18. IX. 1939, s. 1].

Rok 1955 to już okres istnienia
Polski Ludowej i „braterstwa pol-
sko-radzieckiego”. W związku z
tym także „prawdy” objawiane
w sowieckiej encyklopedii miały
słownictwo stosowne do nowych
okoliczności. Z tego względu

warto sięgnąć po encyklopedię
z przełomu lat trzydziestych i
czterdziestych, a szczególnie po
tom z hasłem „Polsza”, wydanym
w Moskwie w 1940 r., kiedy pisa-
no to, co wynikało z politycznych
interesów Bolszewii. Pierwsze
zdanie tego hasła brzmi nastę-
pująco: „Polska, tak nazywało się
(podkreślenie – LK) państwo, po-
wstałe w X wieku i upadłe w
XVIII wieku. Ponownie utworzo-
ne w 1919 po pierwszej imperia-
listycznej wojnie z trzech części,
znajdujących się do tego czasu
pod władzą Rosji (262,2 tys.
km2), Austro-Węgier (79,2 tys.
km2 ) i Niemiec (47,2 tys. km2).
(…) Wewnętrzna zgnilizna i sła-
bość Polski, agresywna polityka
jej panujących klas, jej polityczna
zależność od imperialistycznej
Anglii i Francji, które doprowa-
dziły ją do wojny z Niemcami, a
następnie rozpadu (wrzesień
1939) w wyniku już pierwszego
uderzenia wojsk niemieckich. W
rezultacie upadku państwa pol-
skiego tereny Zachodniej Ukrainy
i Zachodniej Białorusi zostały
zjednoczone z bratnimi naroda-
mi Ukrainy i Białorusi, a pozo-
stała część byłej Polski odeszła w
strefę państwowych interesów
Niemiec.” Szkoda jednak, że w
encyklopedii nie zamieszczono
historycznych zdjęć z wielkiej pa-
rady zwycięstwa Wermachtu i
Armii Czerwonej, która miała
miejsce 22 września 1939 r.
przed budynkiem byłego Urzę-
du Wojewódzkiego w Brześciu
nad Bugiem, lub licznych scen
bratania się żołnierzy obu roz-
bójniczych armii.

Czas eksterminacji
W wyniku dokonanej agresji

Związek Sowiecki zagarnął nie-
co ponad pięćdziesiąt procent
terytorium Rzeczypospolitej i
kilkadziesiąt procent jej obywa-
teli. Około pół miliona Polaków
w ciągu kilku następnych mie-
sięcy wysłał na Sybir, do Ka-
zachstanu i do innych miejsc ze-
słania. Kilkadziesiąt tysięcy eks-
terminował, w tym przede
wszystkim inteligencję, przed-
stawicieli ziemiaństwa i burżu-
azji, oficerów, policjantów, le-
śników i innych, którzy w przy-
szłości mogliby być przywódca-
mi ewentualnego buntu. Trzeba
też pamiętać, że pakt Ribben-
trop-Mołotow zapewnił Hitle-
rowi spokój na Wschodzie, co
dało mu całkowitą swobodę
działania na Zachodzie. W ma-
ju 1940 r. mógł zaatakować i
pokonać Francję, a na jesieni
tego samego roku podjąć próbę
pokonania Wielkiej Brytanii. Je-
go sojusznik – Stalin – przejął w
tym czasie kraje bałtyckie i ru-
muńską Besarabię. Przez cały
czas zaopatrywał też Niemcy w
ropę naftową, żywność i surow-
ce strategiczne, dzięki czemu
hitlerowskie siły zbrojne mogły
dokonać podboju Europy Za-
chodniej. Tak więc podpisany
23 sierpnia 1939 r. przez Wia-
czesława Skriabina, pseud. Mo-
łotow pakt z Ribbentropem stał
się bezpośrednim impulsem do
wybuchu II wojny światowej i
śmierci kilkudziesięciu milio-
nów ludzi po obu walczących
stronach. W cytowanej wcze-
śniej Wielkiej Encyklopedii Ra-
dzieckiej (z 1940 r.) na temat
paktu napisano: „Mądra stali-
nowska polityka rozbiła wszel-
kie zamysły imperialistów. Pod-
pisanie paktu o nieagresji z
Niemcami skrajnie zmieniło ca-
łą sytuację międzynarodową,
położyło kres podłej i kłamliwej
polityce Polski.” 

*  a u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m
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Kto uwierzy bankowi Goldman Sachs, ten może łatwo popaść w nędzę

Co oni z tą Europą zrobili i co zrobią...
Dokument o pogrążonej w
kryzysie Grecji telewizyjna
Dwójka czujnie wyemito-
wała dopiero o godzinie
0.50. Zapewne dlatego, że-
by nie straszyć ludzi. I
słusznie, bo prawda o sytu-
acji na Peloponezie jest po
stokroć gorsza niż ta, któ-
rą sprzedają nam media.

Nowożytna tragedia
grecka zaczęła się w
2001 roku w okresie

poprzedzającym wejście tego
kraju do strefy euro. Wtedy to
grecki rząd wszedł w konszach-
ty z potężnym amerykańskim
bankiem inwestycyjnym Gold-
man Sachs. Dzięki niejawnym
pożyczkom od tego banku Grecja
mogła spełnić unijne wymogi i
rok później wejść do strefy euro.
Umowy z Goldman Sachs były
tak skomplikowane i niekorzyst-
ne dla Grecji, że już w dniu pod-
pisania umowy w 2001 r. zadłu-
żenie państwa wobec tego banku
wzrosło z 2,8 mld euro do 3,4
mld. Od tego momentu cena
transakcji prawie podwoiła się
do 5,1 mld euro. Goldman Sachs
zrobił interes życia, Grecja zaś
znalazła się na równi pochyłej.
Kontrakt pozwolił jednak grec-
kiemu rządowi zamaskować ro-
snące zadłużenie publiczne i wy-
kazać przed Unią Europejską, że
kraj spełnia wymogi budżetowe. 

U mowy z wielkimi in-
stytucjami finansowy-
mi są tak sprytnie

skonstruowane, aby nie od razu
pokazywać, o co w nich tak na-
prawdę chodzi, a pożyczkodaw-
cy zawsze bezwstydnie zapew-
niają, że ich zyski są tylko polu-
bowne. To stanowi DNA tego ty-
pu transakcji. Skomplikowany
mechanizm finansowy, użyty w
tym wypadku, zamienił zadłu-
żenie Grecji wyrażone w dola-
rach i jenach na euro, przy wyko-
rzystaniu historycznej stopy pro-
centowej. Koszty transakcji
wzrosły, ponieważ umowa skon-
struowana była na podstawie hi-
potetycznej wartości długu - 15
mld euro, a to więcej niż wyno-
siła pożyczka sama w sobie. Ska-
la i złożoność umowy dawały
bankowi możliwość nałożenia
proporcjonalnie wyższych pro-
wizji niż w przypadku standar-
dowych umów. Tak czy owak,
dla GS była to wyjątkowo lukra-
tywna umowa, a Grecja została
do cna oskubana. Bank odmó-
wił mediom komentarza na te-
mat zysków, jakie osiągnął w wy-
niku sprytnego zagrania z Grecją
z 2001 r.

A by pokazać w całej
okazałości zasługi
Goldman Sachs, JP

Morgan i innych finansowych
rekinów w skubaniu poszczegól-
nych państw, należy przypo-
mnieć ataki na waluty kilkuna-
stu krajów europejskich. Atak na
czeską koronę, węgierskiego fo-
rinta i polską złotówkę miał miej-
sce na początku 2009 roku. W
dniu 20 lutego 2009 Jon Win-
kelried, wiceprezes i szef opera-
cyjny Goldman Sachs, poinfor-
mował media, że bank kończy
grę na deprecjację polskiego zło-
tego. Winkelried przyznał, że w
wyniku tej spekulacji złoty moc-
no stracił na wartości, a Gold-
man Sachs zarobił na osłabianiu
polskiej waluty olbrzymie pie-
niądze. Zysk wyniósł 8 procent,
o 2 proc. więcej niż zakładano
rozpoczynając spekulację. Pan
wiceprezes ujawnił przy okazji,
że na ten moment polski złoty
jest niedoszacowany o mniej
więcej 15 proc. Atak trwał zale-
dwie 5 dni i wyrządził polskiemu
systemowi finansowemu olbrzy-
mie szkody. 

Dla przypomnienia: 31
lipca 2008 r. złotówka
według NBP osiągnęła

najwyższą wartość w historii
(3,20 do euro) i chyba ten wła-
śnie fakt zwabił spekulacyjnych
rekinów. 15 lutego 2009 r. okaza-
ło się, że Goldman Sachs stał się
oficjalnym doradcą prywatyza-
cyjnym Polskiej Grupy Energe-
tycznej, wspólnie z UniCredit CA
IB Poland. Już trzy dni później
wartość złotówki osiągnęła naj-
niższy poziom w historii - 4, 90.
Jest to spadek w stosunku do
31.07.2008 roku aż o 53,1 proc.!
Ujmując rzecz obrazowo: kupu-
jąc w dniu 31.07.2008 r. za 10
tys. zł 3125 euro i sprzedając je
18.02.2008 r. można było zarobić
w ciągu pół roku 5.312,50 zł, czy-
li miesięcznie za darmo mieć w
kieszeni ok. 885 zł. Kto wiedział,
że tak się stanie, mógł wziąć kre-
dyt w wysokości 10 mln zł i w
ciągu pół roku zarobić po spłacie
rat i całego kredytu około 4-4,5
mln zł! Trzeba było tylko wie-
dzieć, co się święci. Byli tacy, co
wiedzieli. W dniu 20.02.2009 r.
wiceprezes Winkelried przyznał
się do spekulacji na polskim zło-
tym, oświadczając, że GS koń-
czy z tą działalnością.

Powyższy opis jest zaled-
wie jednym z wielu do-
wodów na to, że los ca-

łych państw znalazł się w rękach
szefów wielkich instytucji finan-
sowych, podmiotów, które nic

nie produkują i zajmują się wy-
łącznie spekulacją na gigantycz-
ną skalę oraz sprzedawaniem
marzeń. Rząd grecki kupił w
2001 od GS marzenia o dobro-
bycie i wtrącił kraj w niebyt. Fi-
nansowe rekiny próbowały
sprzedać iluzje także Węgrom, a

kiedy się nie udało, państwo to
zostało zaatakowane przez
agencje ratingowe oraz waluto-
wych spekulantów. W ubiegłym
roku agencja ratingowa Mo-
ody’s nagle obniżyła wiarygod-
ność kredytową Węgier do po-
ziomu Ba1, informując jedno-
cześnie o negatywnej perspekty-
wie ratingu tego kraju, mimo że
sytuacja Węgier w niektórych
obszarach gospodarki była lep-
sza niż Polski. Węgrzy mieli niż-
sze od nas bezrobocie i inflację.
Minister gospodarki tego kraju
György Matolcsy nie był w sta-
nie zrozumieć negatywnych re-
akcji agencji ratingowej. Węgier-
ska gospodarka wykazywała bo-

wiem w tym okresie oznaki oży-
wienia, a tuż przed obniżeniem
przez Moody`s wiarygodności
rząd Węgier zapowiedział
wznowienie rozmów z Między-
narodowym Funduszem Walu-
towym i Unią Europejską w
sprawie udzielenia nowych po-

życzek. Obniżenie ratingu mi-
nister uznał w tej sytuacji za nie-
odpowiedzialne i nie odpowia-
dające sytuacji na rynku. 

P restiżowy magazyn
“Forbes” opublikował
ostatnio listę pięciu naj-

ważniejszych i najbardziej wpły-
wowych ludzi naszego globu.
Pięć twarzy - z lewej Władimir
Putin, z prawej Barack Obama,
na dole Dalajlama i Angela Mer-
kel. Wszystko zgadza się - trzy
osoby reprezentują światowe
mocarstwa, czwarta jest uzna-
wanym na całym świecie auto-
rytetem moralnym. Kim jest
piąta osoba umieszczona przez
naczelnego redaktora “Forbe-

sa” pomiędzy Merkel i Dalajla-
mą? Na 100 osób 99 nie ma bla-
dego pojęcia czyja to podobi-
zna. To Lloyd C. Blankfein, pre-
zes najpotężniejszego banku in-
westycyjnego Goldman Sachs.
Tak wysoka pozycja tego czło-
wieka chyba powinna uciąć dy-

wagacje, kto dzisiaj tak napraw-
dę rządzi światem.

W róćmy jednak do
Grecji widzianej
oczami brytyjskie-

go dziennikarza w dokumencie
wyemitowanych późną nocą w
telewizyjnej Dwójce. Syn dzien-
nikarza ożeniony jest z Greczyn-
ką i od lat mieszka w tym kraju,
więc ojciec z kamerą ma uła-
twiony dostęp do zwykłych lu-
dzi. Co widzimy okiem jego ka-
mery? Pozabijane deskami wy-
stawy sklepów, od szyldów “do
wynajęcia” może zakręcić się w
głowie, żebraków na ulicy wię-
cej niż w Bangladeszu, kolejki
ludzi stojących przed punktami

rozdającymi żywność i odzież.
Nauczycielka jednej ze szkół w
Atenach: - Nie ma dnia, żeby
nie było przypadków omdleń
dzieci z głodu. Ateńska farma-
ceutka: - Standardem jest, że
ci, których stać na zakup leków,
dzielą się nimi z potrzebujący-
mi. Emeryt: - Miałem nadzieję
na spokojną starość. Musiałem
jednak kupić za ostatnie
oszczędności łódkę i zająć się
połowem ryb, które sprzedaję
na targu, bo muszę pomóc bez-
robotnym dzieciom. Matka
dwojga dzieci (płacze): - Od ro-
ku nie pracuję ani ja, ani mój
mąż. Żeby nie emerytura mo-
jej mamy i pomoc żywnościo-
wa od organizacji charytatyw-
nych, umarlibyśmy z głodu. Nie
ma pracy, bieda zniszczyła na-
sze małżeństwo. Mama emeryt-
ka: - Demokracja to nic dobre-
go, za czasów junty „czarnych
pułkowników” był terror, ale da-
ło się żyć. Pracy było w bród.

J eśli z sentymentem za-
czyna się wspominać
czasy terroru, należy na

chwilę zatrzymać się i skonstato-
wać, że dzieje się coś bardzo,
bardzo złego. Jeszcze bardziej
złowrogo zabrzmiała w brytyj-
skim dokumencie telewizyjnym
wypowiedź reprezentanta zbun-
towanej greckiej młodzieży: - Po-
litycy, którzy zafundowali Grecji
nędzę, brak perspektyw i znisz-
czyli klasę średnią, nie są w sta-
nie wydźwignąć kraju na po-
wierzchnię. Powinni odejść, ale
oczywiście tego nie zrobią. Dla-
tego potrzebna jest rewolucja.
Brytyjski dziennikarz: - Ale re-
wolucja to przemoc i terror...
Młody Grek: - Przemocą i terro-
rem są galopujące bezrobocie,
głodne dzieci oraz 500 euro
emerytury. Trudno odmówić
młodzieńcowi racji, bo podob-
ny pogląd wyrażają młodzi Por-
tugalczycy i Hiszpanie, których
dotyka już ponad 50-procento-
we bezrobocie. Stąd masowy
exodus młodzieży z Półwyspu
Iberyjskiego do Argentyny, Bra-
zylii, Mozambiku i Angoli. Jedni
emigrują, inni coraz głośniej mó-
wią o rewolucji. Europa zaczyna
płacić wysoką cenę za przenie-
sienie produkcji do Azji. Na Sta-
rym Kontynencie produkuje się
coraz mniej, a to oznacza wzrost
bezrobocia i w efekcie społeczne
niepokoje na coraz większą ska-
lę. Tylko produkcja marzeń w
europejskich filiach fabryk Lloy-
da Blankfeina i jego kolegów z
branży idzie pełną parą.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Pierwszego października
/poniedziałek/ rozpoczną
się z dawna oczekiwane
przez amatorów brydża
Ursynowskie Warsztaty
Brydża Sportowego dla
młodzieży szkół ponad-
podstawowych i studen-
tów ursynowskich uczelni! 

Na podstawie decyzji Prezy-
dent m.st. Warszawy o ich dofi-
nansowaniu, przy poparciu Wy-
działu Sportu Urzędu Dzielnicy
Ursynów, zagwarantowaniu po-
mocy organizacyjnej przez Sto-
warzyszenia “Wyżyny” zostanie
zrealizowana, zainspirowana
przez Sekcję Brydża Sportowego
NOK, inicjatywa, która uzyskała
jednomyślne poparcie Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji Urzę-
du Dzielnicy. Zajęcia będą pro-
wadzone dwa razy w tygodniu

w poniedziałki i środy w po-
mieszczeniach Sekcji Brydża
NOK ul Na Uboczu 3 od godz.
17.00 do 19.00. Koordynatorem
przedsięwzięcia został arcy-
mistrz międzynarodowy brydża
sportowego Jan Chodorowski, a
pomagać mu będą w prowadze-
niu zajęć kolejni  arcymistrzo-
wie – ursynowianin Janusz Po-
łeć, Włodzimierz Rutkowski i in-
ni. Po pierwszym stycznia 2013
r. planowane jest powiększenie
grup, na bazie ursynowskich
ośrodków kultury do 5 przy ilo-
ści uczestników od 20-25 osób w
każdej. Głównym celem tych za-
jęć jest przyswojenie umiejętno-
ści gry w brydża, zrozumienie
jej wartości w rozwoju intelektu-
alnym młodego człowieka. Każ-
dy z uczestników „Warsztatów”
otrzyma do najnowsze wydaw-

nictwo z zakresu licytacji i gry
w brydża sportowego.

Jak dowiedzieliśmy się od kie-
rownika Sekcji Brydża NOK Sta-
nisława Wzorka, organizatorzy
po cichu liczą na wsparcie ze
strony dyrekcji szkół i uczelni.
Bo nikt chyba nie wątpi, że gra w
brydża rozszerza horyzonty i
wyobraźnię, ucząc jednocześnie
szybkiego i bezbłędnego licze-
nia, a to w połączeniu z wyćwi-
czoną pamięcią pomaga zarów-
no uczniom, jak i studentom.

P. P.
Zapisy, z opłatą jednorazową

w wysokości 30 złotych, przyjmo-
wane są przez Stowarzyszenie
„Wyżyny” tel. 22 6494787, fax
22 8591911 w godzinach od 9.00
do 15.00 i przez Jana Chodorow-
skiego na telefon komórkowy nr:
503 027 444.

Inwestycja, która na pewno się nie zmarnuje

Ursynów doczekał się szkoły brydżowej

CCzzyy nnaass tteeżż ppuusszzcczząą zz ttoorrbbaammii??
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE
dojazd, gotówka, 

608-885-800

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 610-33-84, 
601-235-118

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

DO WYNAJĘCIA 2 pokoje z
kuchnią, 43 m2, Ursynów, 
22 641-42-43

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP WARSZAWA,
501-291-812

KUPIĘ każdy samochód z lat
1998-2012, najwięcej zapłacę,
szybki dojazd, gotówka od ręki,
500-666-553

SKUP AUT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa,

500-540-100

ANGIELSKI, 601-135-743
ANGIELSKI, dojazd, SP, tanio,

609-327-526
ANGIELSKI, doswiadczona

nauczycielka, możliwość dojazdu,
601-840-574

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI, NIEMIECKI,
doświadczona lingwistka, 
608-323-660

ANGIELSKI - różne poziomy,
609-373-575, 22 649-19-22

ANGIELSKI, skutecznie, 
502-371-607

ANGIELSKI, skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, solidnie, niedrogo,
22 649-79-86, 606-419-606

DLA DZIECI 7-10 lat
warsztaty plastyczne z jęz.
angielskim, przed lub po

południu, śr. i pt., Natolin,
rainbowek@interia.eu, 

tel. 502-741-233, 507-058-662

FIZYKA pełny zakres, 
22 641-66-65, 609-41-66-65

FRANCUSKI, 22 641-10-29,
516-454-883

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
LEKCJE śpiewu, 692-533-008
KOMPUTER indywidualnie,

692-872-151
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 22 643-53-47,

886-331-706
MATEMATYKA, doświadczenie

668-218-242
MATEMATYKA, doświadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, liceum, 
22 842-73-22

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NAUKA GRY: keyboard, gitara
klasyczna, basowa, akordeon, 
503-198-314

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, ANGIELSKI, 

507-526-481
NIEMIECKI, nauka,

konwersacje, 605-859-277
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01

FIRMA sprzątajaca przyjmie
pana, 606-332-332

OPIEKUNKĘ do 1,5-rocznego
dziecka, Wilanów, 507-030-300,
506-030-150

PANIĄ z doświadczeniem do
sklepu ekologicznego, 
882-811-280

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

0000 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY, 18 zł/h, 24 h,
dojazd 0 zł, 503-432-422

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE,
kompleksowe usługi
księgowo-kadrowe, 
tel. 662-134-308,

www.kaemconsulting.com

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
CYKLINOWANIE, układanie, 

22 240-36-56
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734

GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GLAZURA, panele, malowanie -
remonty kompleksowo, 
22 42-43-207, 692-885-279

GLAZURA, remonty, fachowe
porady, 22 42-43-207, 
505-543-594

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

GŁADŹ gipsowa, płyty KG,
malowanie, panele, VAT, 
885-397-821

HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA 

602-651-211, 22 643-71-65

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zajęciach,
internecie, naprawie i modernizacji
sprzętu, 535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY, serwis, sprzedaż,
FLYCOM, Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

502-283-296,
www.julmar.entro.pl

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

MALARZ, 723-06-82-81
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650
MALOWANIE, remonty, 

22 240-87-31

AAAA NAPRAWA pralek,
zmuwarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
odkurzaczy, 22 641-69-47, 
604-660-792

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek, 
22 649-45-86, 501-213-385

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

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

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, 503-321-785

PROFESJONALNE
doradztwo sanitarno-

higieniczne do rejestracji
podmiotów leczniczych i

gabinetów lekarskich, 
608-46-90-19, 

e-mail: care5@wp.pl

REMONTY kompleksowo, 
505-543-594

REMONTY mieszkań, wszystko,
505-639-443

REMONTY, solidnie, 
514-745-851

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

STOLARSKIE, garderoby,
naprawy, pawlacze szafy-ki, 
22 649-72-40, 606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

STOLARSTWO, 605-077-538
STOLARSTWO, szafy, kuchnie,

meble pokojowe i łazienkowe 
22 773-15-13, 504-824-568

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

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

WYWÓZ gruzu, mebli, gałęzi.
Sprzątanie piwnic, garaży 
600-359-594

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ŻALUZJE, rolety, moskitiery,
www.zaluzje.warszawa.pl,

22 649-73-92

ŻALUZJE, ROLETY,VERTICALE,
MOSKITIERY, MARKIZY, 
22 644-42-16, 602-380-218

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
7 6 6  7 5  0 1

Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322
0055-552200 KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

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

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

7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,
7 5 7 - 2 2 - 2 7  

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

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

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4
Piaseczno 7 5 7 - 0 4 - 0 2 ,

7 5 6 - 2 1 - 4 2 ,
7 5 6 - 5 9 - 9 8 ,

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

PP oo ww a ka k a c ya c y j n e  z a d a n i aj n e  z a d a n i a
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje KKrrzzyysszzttooff KKoowwaallsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w po-

niedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .
R y s z a r d  K o c h a n

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
0022-778855 WWaarrsszzaawwaa 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

SSoobboottaa,, 2222 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
kino Domu Sztuki zaprasza na
pokaz filmu „Przez czerwoną
granicę”, w reżyserii Marcina Fi-
gurskiego i Krystiana Walczaka.
Projekcję poprzedzi: otwarcie
wystawy fotograficznej Piotra
Dzięciołowskiego „Jak powsta-
wał film”, spotkanie z książką
Piotra Kościńskiego „Przez czer-
wony step” oraz prezentacja hi-
storyczna „Radziecka Mra-
chlewszczyzna i deportacje 1936
roku”, którą poprowadzi Piotr
Kościński.

Po projekcji odbędzie się spo-
tkanie z twórcami. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na sztukę Davida Ha-
re’a „Spotkanie”, z udziałem Jo-
anny Szczepkowskiej i Doroty
Landowskiej, które są także reży-
serkami spektaklu. Przekład: Lu-
kas Adamczyk. Muzyka: Jarek
Śmietana. Scenografia i kostiu-
my: Wiesław Drzewiecki. Bez-
płatne karty wstępu wydaje ka-
sa Domu Sztuki od czwartku, 20
września, od godziny 17.00.
Spektakl sfinansowany ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy. 

Sztuka ukazuje konfrontację
dwóch kobiet. Łączy je miłość
do tego samego mężczyzny. Spo-
tkanie bohaterek prowadzi do
analizy decyzji, które zaważyły
na ich życiu.

Dom Sztuki informuje, że są
jeszcze wolne miejsca na bez-
płatnych warsztatach artystycz-
nych, finansowanych ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy, takich jak: Teatr Dzie-
cięcy „Kluczyk z Wiolinowej”,

Teatr Młodzieżowy „Klucz z Wio-
linowej”, Dziecięcy Teatr Mu-
zyczny „Wiolinki”, Młodzieżowy
Teatr Muzyczny „Zgraja z Wioli-
nowej”, Teatr Seniora, warszta-
ty „Manewry Kabaretowe”,
warsztaty dla dorosłych (w tym
seniorów) w Pracowni Rzeźby i
Ceramiki oraz  w Pracowni Ma-
larstwa, Grafiki i Rysunku,
warsztaty bębniarskie. 

Dom Sztuki planuje też kursy
tańca (w tym salsy i zumby) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
balet dla dzieci, naukę gry na gi-
tarze, naukę gry na skrzypcach
metodą Suzuki, naukę języka
włoskiego, aerobik dla pań, gim-
nastykę dla seniorów, jogę, po-
ranne zajęcia dla maluchów. 

Chętnych zapraszają również
filie Domu Sztuki – Klub Senio-
ra (Pięciolinii 10) i Modelarnia
Lotnicza (Służby Polsce 1).
Szczegóły w sekretariacie Domu
Sztuki oraz na stronie www.do-
msztuki.art.pl.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

W Galerii U trwa jubileuszowa
wystawa Rafała Strenta. 

Przyjmujemy zapisy na zajęcia
w Domu Kultury Stokłosy w
nadchodzącym roku szkolnym
2012/13:

Plastyczne: poniedziałki i śro-
dy 18.30-19.30 (starsze dzieci i
młodzież).

Taniec towarzyski: poniedział-
ki 20.30-21.30, środy 19-21,
czwartki 20.30-22 (dorośli), in-
formacje i zapisy: www.rytm-
dance.pl, 662 159 077.

Zajęcia baletowe: środy i
czwartki 16.15-18.15 (dzieci 4-
7 lat).

Pilates & balet – zajęcia dla
dorosłych (grupa początkująca).

Szkółka szachowa dla dzieci:
środy 17-18, prowadzi Mariusz
Karbowiak.

Nauka gry na pianinie: Joan-
na Biedrzyńska – poniedziałki i
piątki (informacje i zapisy: 880
211 393), Magdalena Kott – śro-
dy i czwartki (informacje i zapi-
sy: 608 331 137).

Nauka gry na gitarze: Maciej
Zakrzewski, termin do uzgod-
nienia. Informacje i zapisy: 881
037 630).

Sztuka walki Jeet Kune Do:
poniedziałki 16-17 (dzieci 5-8
lat), 17-18 (9-12 lat). Informacje
i zapisy: 666 666 070.

Pilates dla dorosłych – czwart-
ki 18.30. Informacje i zapisy: 608
607 584.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

1188..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Andrzejem Kochanowskim w no-
wym cyklu „Patroni ulic Warsza-
wy” (polscy pisarze, poeci, mala-
rze, rzeźbiarze) „Baczyński,
Gombrowicz, Grottger, Stwosz”.

2200..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu wieczorów czwartko-
wych. Promocja wydanej z rę-
kopisu przez Ursynowską Biblio-
tekę nowej książki Juliana Ursy-
na Niemcewicza pt. „Dziennik
1821-1828”. Do kupienia pięknie
wydana książka.

2255..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Historia literatu-
ry w obrazach” pt. „Mickiewicz
w oczach artystów. Cz.1”.

2277..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w nowym
cyklu „Historia języka i literatu-
ry” pt. „Średniowieczne ilumi-
nacje książkowe”.

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

KKssiiąążżkkii TTRRIIOO
Wydawnictwo TRIO  – powstałe 20 lat temu na Ursynowie

– zaprasza do odwiedzenia stoiska na rodzinnym festynie z
okazji obchodów 50. rocznicy ogłoszenia bł. Władysława z
Gielniowa patronem Warszawy.

2233 wwrrzzeeśśnniiaa 22001122 rr..,, ggooddzz.. 1122..0000––1177..0000
Będzie też okazja do spotkania z ursynowskimi autorami

ciekawych książek:

ggooddzz.. 1144..0000 – Janusz R. Kowalczyk (autor) i Jacek
Frankowski (autor ilustracji i karykatur) podpisują książkę o
Piwnicy pod Baranami „Wracając do moich Baranów”,

ggooddzz.. 1155..0000 – Lech Królikowski podpisuje książkę
„Warszawa – dzieje fortyfikacji” o historii znanych i mniej
znanych fortyfikacji warszawskich.

Zapraszamy!

KKoośścciióółł pp..ww.. bbłł.. WWłłaaddyyssłłaawwaa zz GGiieellnniioowwaa,, uull PPrrzzyy BBaażżaannttaarrnnii 33,,
PPaarrkk PPrrzzyy BBaażżaannttaarrnnii..

NNaarrooddoowwyy TTeesstt SSłłuucchhuu
24.09.2012 w godz. 10-16 przy al. Komisji Edukacji Naro-

dowej 61 odbędzie się Narodowy Test Słuchu z Firmą Siemens
i Firmą Maytone. Badanie słuchu jest bezpłatne i połączone
z bezpłatną poradą specjalisty.

VVaaggaabbuunndduuss
SSoobboottaa 2222..0099..22001122 ((DDnnii PPuułłttuusskkaa))
Całodniowa wycieczka rowerowa na trasie Gąsocin – Pułtusk – Legionowo (ok. 80 km). W Puł-

tusku na rynku kiermasz i imprezy kulturalno-sportowe związane z obchodzonymi świętem te-
go miasta.

Wyjazd poc. KM 904 z W-wy Zach., peron 8 (d. W-wa Wola) o 8:09, z W-wy Gdańskiej o 8:24.
Przyjazd do Gąsocina o 09:40. Zbiórka na stacji Gąsocin po przyjeździe pociągu. Powrót pocią-
giem KM z Legionowa (ewentualnie SKM z Wieliszewa).

PPrroowwaaddzzii:: Władysław Porczyk (e-mail: wporczyk@wp.pl).

NNiieeddzziieellaa 2233..0099..22001122 ((BBrrzzeeggiieemm WWkkrryy))
Wycieczka rowerowa na trasie Pomiechówek – Kosewko – Goławice – Cieksyn (zabytkowy ko-

ściół św. Doroty) – Joniec – rezerwat „Dolina Wkry” – Pomiechówek (ok. 60 km, połowa asfaltem,
połowa drogami terenowymi).

Wyjazd poc. KM 906 z W-wy Zach. peron 8 (d. W-wa Wola) o 09:00, z W-wy Gdańskiej o 09:15,
z W-wy Praga o 09:22, W-wy Toruńska o 09:25. Przyjazd do Pomiechówka o 10:02. Zbiórka na
stacji Pomiechówek po przyjeździe pociągu.

Powrót poc. KM z Pomiechówka w późnych godzinach popołudniowych. Zalecany zakup bile-
tu wycieczkowego powrotnego do stacji Pomiechówek.

PPrroowwaaddzząą:: Anna Starzewska (e-mail: ariam1@wp.pl) i Barbara Szymborska (e-mail:
b.szym@wp.pl)

NNoowwaa iinnwweessttyyccjjaa –– ssiiłłoowwnniiee zzeewwnnęęttrrzznnee nnaa UUrrssyynnoowwiiee

Jeszcze w tym roku ruszy budowa pierwszych na Ursynowie całorocznych siłowni zewnętrz-
nych przy ul. Raabego przed szkołą podstawową przy ul. Lokajskiego i w Parku im. Romana Ko-
złowskiego. Siłownie przeznaczone będą dla osób w każdym wieku. Budowa obiektów znacze-
nie podniesie atrakcyjność terenów rekreacyjnych, w tym standard czynnego wypoczynku w na-
szej dzielnicy.

Do tej pory na terenach znajdujących się administrowaniu Urzędu Dzielnicy Ursynów nie by-
ło przestrzeni tego typu. Na terenach rekreacyjnych znajdują się place zabaw służące dzieciom
oraz boiska sportowe, z których korzystają głównie młodzież i dorośli. 

Siłownie zewnętrzne przeznaczone będą dla osób w każdym wieku, zarówno dla seniorów jak
i dla dzieci. Na wszystkich urządzeniach do ćwiczeń będą znajdować się instrukcje użytkowania.
Zróżnicowanie rodzajów urządzeń pozwoli na dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywi-
dualnej kondycji użytkowników. Siłownie, oprócz urządzeń do ćwiczeń, zostaną wyposażone w
dodatkowe elementy, takie jak stojaki rowerowe, ławki, kosze na odpady, wieszaki na ubrania oraz
tablice informacyjne. Projektowane urządzenia do ćwiczeń są bezpieczne i odporne na uszkodze-
nia mechaniczne oraz na działanie warunków atmosferycznych.

Nowe obiekty będą miejscem integracji mieszkańców i co najważniejsze będą promować zdro-
wy styl życia. O postępach w realizacji inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco.

B U



2 4


	0920zpez1001-1awp
	0920zpez1002-1awp
	0920zpez1003-1awp
	0920zpez1004-1awp
	0920zpez1005-1awp
	0920zpez1006-1awp
	0920zpez1007-1awp
	0920zpez1008-1awp
	0920zpez1009-1awp
	0920zpez1010-1awp
	0920zpez1011-1awp
	0920zpez1012-1awp
	0920zpez1013-1awp
	0920zpez1014-1awp
	0920zpez1015-1awp
	0920zpez1016-1awp
	0920zpez1017-1awp
	0920zpez1018-1awp
	0920zpez1019-1awp
	0920zpez1020-1awp
	0920zpez1021-1awp
	0920zpez1022-1awp
	0920zpez1023-1awp
	0920zpez1024-1awp

