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Festiwal Nowe Oświecenie

Czy to już koniec... świata?
W Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” rusza dziś
pierwsza edycja Festiwalu Nowe
Oświecenie. Przez cztery dni odbędzie się kilkadziesiąt spotkań
z wybitnymi kreatorami kultury, artystami, naukowcami, literatami, publicystami i aktywistami. Będzie można ich wysłuchać i porozmawiać z nimi o
nurtujących współczesnego człowieka problemach. W programie znajdą się także koncerty,
działania plastyczne, akcje ekologiczne, warsztaty dla dzieci i
targ nowej żywności.
Jak Polska długa i szeroka, przez cały rok odbywają się liczne festiwale, będące okazją do prezentacji ważnych
zjawisk w poszczególnych obszarach
kultury – filmie, muzyce, teatrze, literaturze. Brakowało jednak do tej pory tego typu wydarzeń, sytuujących się na
pograniczu poszczególnych dziedzin.
Dlatego w swej koncepcji programowej, którą zgłosiłem, startując w konkursie na dyrektora Ursynowskiego
Centrum Kultury „Alternatywy”, zaproponowałem organizowanie na Ursynowie wydarzenia hybrydowego, festiwalu humanistycznego, który byłby
okazją do namysłu nad kondycją współczesności, kierunkami rozwoju świata,
wyzwaniami i zagrożeniami stojącymi
przed ludźmi, ideami, które kształtują
naszą rzeczywistość. Pracę nad jego
koncepcją rozpoczęliśmy zaraz po uruchomieniu „Alternatyw” i po wielu miesiącach przygotowań z dumą i zadowoleniem możemy ogłosić, że ideę
przekuliśmy w czyn. Rusza pierwsza
edycja Festiwalu Nowe Oświecenie.
Tytuł festiwalu z jednej strony nawiązuje do osiągnięć Oświecenia, na których
ufundowana jest nowoczesna rzeczywistość. Z tą epoką warszawska dzielnica
Ursynów ma silne związki poprzez oso-

działań ekologicznych i kulinarnych, a
także okazja do integracji międzypokoleniowej. Wszystkim aktywnościom
będą towarzyszyć książki – uniwersalny nośnik wiedzy i źródło intelektualnej
przygody – dostępne w festiwalowej
księgarni oraz stanowiące punkt wyjścia
do ciekawych rozmów.

Spotkanie z literacką legendą

jącej refleksji. Chcemy, by Festiwal Nowe Oświecenie był odpowiedzią na tę
potrzebę. Wierzymy, że okaże się wydarzeniem ważnym w skali całej Warszawy i liczącym się w kalendarzu podobnych inicjatyw w kraju. Tematem
przewodnim pierwszej edycji festiwalu jest pytanie: „Czy to już koniec...
świata?”. Odnosi się ono do nastrojów
powodowanych przez widmo katastrofy klimatycznej, pandemię Covid-19 i
wojnę w Ukrainie, ale też kres świata,
jaki znamy – w obszarze wartości i relacji społecznych. Wydarzenie będzie
dotykało styku kultury i nauki, przybliżając komentarze i reakcje środowisk
artystycznych i naukowych na powyższe wyzwania.
Tegoroczny Festiwal Nowe Oświecenie to cztery dni pasjonujących spotkań
Na styku kultury i nauki
z wybitnymi artystami, literatami, puEpoka przełomu i cywilizacyjnej blicystami i naukowcami, wydarzeń
transformacji domaga się porządku- muzycznych, teatralnych i plastycznych,

bę Juliana Ursyna Niemcewicza. Działacz Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 maja swą siedzibę,
zakupioną w październiku 1822 r. (czyli dokładnie dwieście lat temu), nazwał
Ursynowem. Z drugiej strony tytuł festiwalu, stawiający przed „Oświeceniem”
określenie „Nowe”, zorientowany jest na
przyszłość i akcentuje konieczność obrony osiągnięć doby racjonalizmu. Paradygmat oświeceniowy bywa dziś podważany. Szerzą się ruchy i poglądy obskuranckie, negujące osiągnięcia postępowej myśli ludzkiej i zgromadzonej przez
wieki wiedzy, do głosu dochodzą środowiska programowo wsteczne. Festiwal
odnosi się do tych zagrożeń i stanowi
okazję do prezentacji zdroworozsądkowego i naukowego punktu widzenia.

gnalizować różnorodność i wagę tematów, jakie będą poruszane.

O religii i masonerii
Ludzie nauki, lekarze, pisarze, filozofowie przestają być autorytetami dla
młodego człowieka, nie imponują mu
już tytuły naukowe. Międzypokoleniowy konflikt wartości tworzy barierę,
która zaburza funkcjonowanie społeczeństwa. Co możemy z tym zrobić?
Do czego w dalszej perspektywie doprowadzi przerwanie transmisji kodów kultury? Zastanowią się nad tym
wybitna aktorka i reżyserka Krystyna
Janda oraz raper Jarosław „Bisz” Jaruszewski. Z kolei światowej sławy artystka wizualna Joanna Rajkowska,
autorka słynnej palmy na rondzie de
Gaulle’a, opowie o założeniach cyklu
„Światło Loży”, w którym przygląda
się symbolice masonerii, odwołując do
światła, które jest wiedzą, hierarchią,
porządkiem i prawem, oraz zaprezentuje kilka składających się nań prac,
m. in. neon „Ołtarz”. Natomiast ks.
prof. Alfred Wierzbicki, który opuścił
właśnie swój macierzysty Katolicki
Uniwersytet Lubelski, gdyż był tam
szykanowany za otwarty umysł i tolerancję dla różnych ludzkich postaw i
wyborów, zastanowi się razem z filozofem i publicystą Tomaszem Terlikowskim, czy jesteśmy świadkami kresu religii, z jej dogmatami i coraz częściej odrzucanymi przez współczesnych ludzi zasadami.
Festiwal Nowe Oświecenie zapowiada się niezwykle interesująco. Zapraszam serdecznie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Cieszymy się, że tyle znakomitych
osób przyjęło zaproszenie do udziału
w naszym festiwalu. Szczególną radością napawa nas zapowiedź wizyty
w „Alternatywach” wybitnego pisarza, dwukrotnego laureata Nagrody
Literackiej „Nike”, czyli Wiesława Myśliwskiego, prywatnie mieszkańca Ursynowa. Autor takich arcydzieł jak
„Kamień na kamieniu” czy „Widnokrąg”, tak ze względu na wiek (w tym
roku skończył 90 lat), jak i wrodzoną
skromność, unika publicznych wystąpień i rzadko spotyka się z czytelnikami. Tym bardziej jesteśmy dumni, że
nam nie odmówił. Rozmowa z nim,
którą poprowadzi poeta Wojciech Bonowicz, zapisze się złotymi zgłoskami
w annałach naszego centrum kultury.
Już dochodzą do nas głosy, że zazdrości nam cała Polska. Gdy dodam, że
prywatnie jestem wielkim miłośnikiem niezwykłej prozy Wiesława Myśliwskiego, uważam go za największego filozofa wśród współczesnych
polskich pisarzy i z niecierpliwością
wyczekuję każdej jego książki (a te
ukazują się rzadko, raz na kilka lat), to
nie muszę dodawać, że uważam się
za najszczęśliwszego szefa instytucji
kultury w Polsce!
Nie dam rady wspomnieć tu o
dr Krzysztof Czubaszek
wszystkich uczestnikach festiwalu oraz
Dyrektor Ursynowskiego Centrum
propozycjach, które przygotowaliśmy
Ku l t u r y „ A l t e r n a t y w y ” ,
(szczegółowe informacje znajdują się
w zamieszczonym niżej programie), ale p o m y s ł o d a w c a i d y r e k t o r programowy
Festiwalu Nowe Oświecenie
przytoczę nazwiska kilku osób, by zasy-
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Z tańcem w duszy...

Oczyszczalnia po nowemu
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Rzeczpospolita zapłaci...
dzie na pytanie, czym był poprzedni reżim, satyrycy powiadają, że
był to ucisk człowieka przez człowieka, ale gdy się ich zapyta, jak
działa nowy reżim, odpowiedzą
krótko: odwrotnie.
o bo rzeczywiście tak jest,
że jeśli już nawet kogoś się
politycznie nie uciska, to
jednak w najważniejszych sprawach preferuje się swoich. Zwłaszcza tam, gdzie chodzi o sute zarobki. O tym właśnie pisze w tym numerze Tadeusz Porębski („Tłuste
koty Morawieckiego w odwrocie”).
Bójka o posady w obrębie kolejnej
politycznej szajki budzi coraz większy niesmak obywatelskiej widowni. Zwłaszcza w obecnych warunkach, gdy większość Polaków martwi się, jak w najbliższym czasie
zwiąże koniec z końcem. W gruncie rzeczy jednak nie to jest ważne,
jak obławiają się tłuste koty, lecz
sposób dysponowania funduszami publicznymi, a przede wszystkim podejście do rozliczeń z Unią
Europejską i unijnym Trybunałem
Sprawiedliwości (TSUE), którego
wyroki są przez rząd polski demonstracyjnie lekceważone. W następstwie naliczono nam już ponad
300 mln euro kar (po milionie
dziennie). A pan premier Mateusz
Morawiecki ma to za nic. Bo ostatecznie to nie ona będzie płacić, tylko Polska.
czywiście, argumentuje on
tym, że kary nałożono na
nas niesłusznie, choć każdy szanujący się prawnik wie, że
TSUE ma rację, zauważając, iż
dokonano w Polsce tylko iluzorycznego przywrócenia wymiaru
sprawiedliwości.
„Prezes” Polski Jarosław Kaczyński, a w ślad za nim Morawiecki
zgadzają się na szaleństwa Zbigniewa Ziobry, który dostał ogrom-
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żywając dawnego języka
można już śmiało powiedzieć, że na skutek zbiegu
różnorakich okoliczności – Polska
gore! Kryzys energetyczny, spowodowany m. in. zaatakowaniem
Ukrainy przez Rosję, nasza własna wojenka z Unią Europejską,
którą rozpoczęli Jarosław Kaczyński et consortes, wywrócony do
góry nogami wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim dotykający niemal każdego nieprawdopodobny wzrost kosztów utrzymania – to tylko część większego
nieszczęścia.
latach 80-tych ubiegłego wieku, gdy Szarą
Eminencją państwa był
generał Wojciech Jaruzelski, pełniąc między innymi funkcję premiera, nominowany przezeń rzecznik Jerzy Urban – z typową dla
niego złośliwością – poinformował
społeczeństwo, że niezależnie od
przebiegu zdarzeń rząd zawsze się
sam wyżywi. A ten przebieg był dla
zwykłych obywateli o tyle niekorzystny, iż pod względem ekonomicznym kraj systematycznie podupadał, choć gospodarkę poddawano kolejnym (bezskutecznym)
reformom.
ziś obserwujemy podobnie
beznadziejną szarpaninę
na szczeblu rządowym, co
jest charakterystyczne dla każdego
podupadającego reżimu. Wpraw-
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swój wielowiekowy dorobek w sferze kształtowania moralności, bo
liczba skompromitowanych aferami finansowymi i obyczajowymi hierarchów rośnie w zastraszającym tempie.
dy obecnie na Ursynowie
przypomina się piękne idee
oświecenia i ich znaczenie
w kulturze i nauce, z ust dr. hab.
Urszuli Dudziak, publicystki Telewizji Trwam, na co dzień „ubogacającej” swymi myślami Katolicki
Uniwersytet Lubelski, pada stwierdzenie, że mycie części intymnych
to... grzech i bezeceństwo. Minister
edukacji, dbający, żeby program
kształcenia młodzieży był „up to
date”, rozporządził już, żeby na
wyższych uczelniach wprowadzić
dwie nowe dyscypliny: biblistykę i
nauki o rodzinie. Co do tej pierwszej dziedziny, to jest ona skądinąd bardzo ciekawa, ale równie
ciekawe byłyby głębsze studia nad
katechizmem z podkreśleniem niepomiernych zasług jego twórców.
e swej strony zaproponowałbym również tworzenie na
uczelniach całych wydziałów
egzorcystyki. Mamy już wprawdzie
– bodaj najszerszy w świecie krąg
mistrzów egzorcyzmów, ale wypędzanie złego ducha, zwłaszcza z
czarownic, wymaga bez wątpienia
daleko liczniejszych kadr. Można
by nawet otworzyć całe uczelnie,
kształcące wykwalifikowanych egzorcystów. A na rektora najbardziej
prestiżowej rekomendowałbym ojca Tadeusza Rydzyka, który jest w
tym zakresie niewątpliwym fachurą, bo nawet w tak miłej kobiecie,
jaką była Maria Kaczyńska, żona
byłego prezydenta RP, rozpoznał
czarownicę...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

G

RYS. PETRO/AUGUST

ną władzę, łącząc stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jednocześnie i uważa, że jest mądrzejszy od wszystkich prawników Unii Europejskiej.
Politycy obozu rządzącego ogłaszają już, że Unia staje się ciałem
agresywnym wobec Polski, gdzie
panuje prawo i sprawiedliwość,
nawet niekoniecznie pisane dużymi literami.
iężkie miliardy euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy już miały wpłynąć
na nasze konto i bylibyśmy bogatsi przynajmniej o 4,2 mld w pierwszej transzy. Skoro jednak w obrębie „kamieni milowych”, proponuje się tylko pozorną likwidację sędziowskiej Izby Dyscyplinarnej, budując kolejne niedopuszczalne
struktury, a niezależność sędziów
jest jawnie u nas deptana na
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oczach Europy, to o czym tu gadać? Przeciwko niecnym działaniom, wypaczającym wymiar
sprawiedliwości, zaprotestowało
30 sędziów Sądu Najwyższego poprzez swoisty strajk, ale premier
Morawiecki, minister Ziobro, prezes Kaczyński, a nawet prezydent
RP Andrzej Duda robią dobrą minę do złej gry. To rzecz po prostu
niebywała, że Duda, za którego
wstydzą się już nawet jego promotorzy z wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiada ze
słodkim uśmiechem, iż wszystko
będzie dobrze, jeśli tylko... Unia
będzie działała uczciwie. A czy pan,
panie prezydencie, postąpił uczciwie, ułaskawiając od razu po skazaniu w pierwszej instancji sądowej dwu politycznych kombinatorów, byłego szefa CBA Mariusza
Kamińskiego i jego zastępcy Ma-

cieja Wąsika, nie czekając na drugą instancję? Wszak to oni są odpowiedzialni za marnotrawienie
państwowych milionów złotych na
upozorowanie tzw. afery gruntowej, gdy jeszcze w rządzie pod egidą PiS we wcześniejszej kadencji
zawadzał głównemu reżyserowi
Andrzej Lepper?
olityczne manewry obecnej
władzy pogrążają Polskę,
stającą się chorym członkiem społeczności międzynarodowej, rujnują kraj gospodarczo, a –
co najgorsze – najwyraźniej wskazują, że ta coraz bardziej dyktatorska grupa dąży do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. Alternatywą będzie zapewne powrót do Ciemnogrodu. Dzisiejszy
rząd, czyniący sobie parawan z
Jasnej Góry, nie zauważa kryzysu Kościoła, który marnuje nawet
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Na razie nie będzie tężni w Natolinie
Specjalna pompa podaje solankę o dużej zawartości jodu, która spływając z góry, tworzy mgiełkę do inhalacji. Powietrze wokół
tężni, kiedy paruje solanka, zawiera minerały, które wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają one także stymulująco na
pracę układu odpornościowego. Zbiornik
na solankę ma pojemność 7000 m?. Roczny
koszt utrzymania to 38 tysięcy złotych.

Tężnie to samo zdrowie!

Ursynowianie kochają tężnie. Niestety – do tężni “Maciejka” w parku im.
Jana Pawła II na razie nie dołączy ta
z Natolina. W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok projekt
„Tężnia solankowa na Natolinie” autorstwa Piotra Ciary poparło 1700
osób. Niestety, w zakładanym 2022
roku obiekt nie powstanie.

Lokalne miejsce relaksu
W ramach projektu z Natolina powstać ma
ogólnodostępna tężnia solankowa w kształcie walca wraz z towarzyszącymi ławkami/leżakami. Tężnia będzie funkcjonować w okresie wiosna-lato-jesień. Obiekt będzie pełnił
rolę lokalnego miejsca relaksu i wypoczynku
wpływając pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie poprzez generowany mikroklimat. To jednak pieśń przyszłości.
W lipcu ogłoszono przetarg na wybudowanie tężni. Został on jednak unieważniony i ponownie we wrześniu rozpisano przetarg. Podobnie jak pierwsze postępowanie,
drugi konkurs ofert został unieważniony.
Powodem jest brak chętnych, a właściwie
zbyt mało pieniędzy. W przetargu z budże-

tem nieco ponad 350 tys. złotych wziął
udział jeden wykonawca. Za budowę obiektu zażądał 740 tysięcy, co było zdecydowanie powyżej możliwości Ursynowa. W drugim przetargu najniższa oferta to z kolei ponad 430 tys. złotych.
W listopadzie przesuniemy środki i na początku 2023 roku ogłosimy nowy przetarg zapowiedział w rozmowie z mediami burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

„Maciejka” też powstawała dwa lata
Budowa tężni ma zająć około 100 dni. Zanim jednak się rozpocznie, potrzebny będzie nowy przetarg. Podobnie było z tężnią
„Maciejka” w parku Jana Pawła II. Przewidziano ukończenie na 2018 rok, jednak
pierwsi ursynowianie cieszyli się ze zdrowej “mgiełki” dopiero w 2020 roku.
Ostateczny koszt jej budowy wyniósł 370
000 złotych. W dniu 1 lipca 2020 roku po
raz pierwszy popłynęła w niej solanka. Co
ciekawe, pochodzi ona z odległego i słynnego... Ciechocinka. Na obiekt składa się konstrukcja drewniana o wymiarach 11 metrów
długości, 1,3 metra szerokości, 3,65 metra
wysokości, wypełniona gałązkami tarniny.

Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów – jak magnez, sód, potas, żelazo i innych. Powstały aerozol charakteryzuje się
szczególnymi walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz przez skórę. Wokół
tężni generowany jest specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Powstaje on wskutek ociekania
solanki i działania ruchu powietrza, co powoduje intensywne parowanie, sprzyjające
również hydrojonizacji.
Mikroklimat tężni wykorzystywany jest
od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i w
leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej oraz w przypadku ogólnego wyczerpania. Wilgotne, zmineralizowane powietrze
również pozytywnie działa na cerę. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi
zdrowych powodują wzrost naturalnej odporności organizmu. Aerozol generowany
przez tężnie obdarzony jest ładunkiem ujemnym, który działa bakteriobójczo. Mikroklimat tworzony przez te urządzenia jest jednym z najprostszych sposobów prowadzenia
profilaktyki zdrowotnej. Z tężni mogą także
korzystać dzieci bez ograniczeń wiekowych,
kobiety ciężarne czy też osoby z chorobami
układu oddechowego.
Należy pamiętać, że przeciwwskazaniem
do korzystania z tężni są: stany zapalne,
ostre choroby przebiegające z podwyższoną
temperaturą, nadczynność tarczycy, choroby niewydolności krążenia, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, stan po
świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego, choroby nowotworowe, zaawansowana astma oskrzelowa po przebytej gruźlicy,
nadwrażliwość na jod i brom oraz inne jony
Piotr Celej
zawarte w solance.

# Dzielnica Mokotów zaprasza na...
Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych
Czas płynie nieubłaganie i zanim się obejrzeliśmy Best Off stał
się pełnoletni. Przez ostatnie osiemnaście lat prezentowaliśmy najlepsze filmy niezależnych polskich twórców, które zwyciężyły w
minionym roku na festiwalach i przeglądach w całej Polsce.
W jeden wieczór, 21 października w Kinie Luna w Warszawie,
będzie można zobaczyć kilkanaście filmów młodych twórców i
twórczyń, którzy zwyciężyli w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach filmowych.
Po projekcjach odbędą się rozmowy z twórcami oraz głosowanie. Publiczność zgromadzona w kinie oraz jury młodzieżowe wybiorą najlepsze, ich zdaniem, filmy, których twórcy dostaną nagrody finansowe. Wydarzenie jest bezpłatne, wejściówki można odebrać w kasie Kina Luna.

Nowe stacje rowerowe

Mokotów wczoraj i dziś

Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o sfinansowaniu 6 dodatkowych stacji rowerów miejskich w latach
2023 – 2028. Łącznie z 17 stacjami planowanymi przez
Zarząd Dróg Miejskich stworzy to sieć aż 23 stacji rowerów miejskich na Ursynowie.
Spośród 6 dodatkowych stacji znane są na razie dwie lokalizacje
na tzw. Wysokim Ursynowie: skrzyżowanie al. KEN z ul. Płaskowickiej oraz skrzyżowanie ul. Nowoursynowskiej z Doliną Służewiecką. Pozostałe 4 lokalizacje na Zielonym Ursynowie zostaną ustalone do końca roku. 6 nowych stacji rowerów miejskich zacznie funkcjonować od 1 maja 2023 roku.
O dodatkowe stacje rowerów miejskich zabiegali ursynowscy
radni: Olga Górna, Piotr Skubiszewski i Paweł Lenarczyk. Ponadto Urząd Dzielnicy Ursynów zawnioskował o przesunięcie lokalizacji dwóch stacji planowanych przez ZDM. Stację przy SGGW (ul. Rosoła róg ul. Ciszewskiego) proponujemy przenieść na ul. Rosoła róg
ul. Gandhi. Natomiast stację planowaną na skrzyżowaniu ulic Rosoła i Wesołej na skrzyżowanie ulic Rosoła i Płaskowickiej.
Taka zmiana pozwoli w sposób bardziej równomierny rozplanować lokalizacje stacji. Dodatkowo stacja przy ul. Rosoła róg ul. Płaskowickiej znajdowałaby się na przecięciu dwóch głównych szlaków
rowerowych (wzdłuż ul. Rosoła i trasy S-2) oraz przy planowanym
parku linearnym, natomiast stacja na ul. Rosoła róg ul. Gandhi
zlokalizowana byłaby przy głównej trasie rowerowej wzdłuż ul.
Rosoła i planowanej drodze dla rowerów wzdłuż ul. Nugat, w miejscu gdzie obecnie zlokalizowana jest stacja.

Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śledzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W
załączniku zdjęcia ul. Puławskiej 53
Fot. góra: Narodowe Archiwum Cyfrowe - sklep Warszawskiej Spółdzielni Spożywców “Społem” przy ul. Puławskiej 53, 1967 - 1973.
Fot dół: zbiory UD Mokotów.

„Świadomość Zbiorowa”
Wyjątkowe prace stworzone przez nastolatków. W
Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbył się wernisaż projektu artystycznego „Świadomość Zbiorowa” (BezTwarzy). Projekt prezentuje 15 prac nastolatków z Ukrainy, Polski oraz Kanady. Wystawę można oglądać na I
piętrze do końca października. Kuratorką projektu
jest pani Lilia Stadnik, uchodźczyni z Ukrainy.
Uczestnikami projektu zostali wolontariusze Fundacji Flying
Bag, których łączą wspólne zainteresowania, idee, wartości oraz zamiłowanie do twórczych działań. Głównym przesłaniem tego projektu artystycznego jest to, że jesteśmy różni, ale łączą nas wspólne pragnienia, marzenia i wartości. Mamy nadzieję, że prezentowane prace poruszą każdego. Wszystkie wykonane są farbami.
- Bardzo się cieszę, że możemy pomagać w dotarciu do szerokiej
publiczności tak kreatywnej młodzieży, która umie wyrażać siebie.
To są wspaniałe obrazy, które niosą ogrom emocji. Dziękuję za to,
że chcecie się z nami tym wszystkim dzielić. Jestem wzruszony i bardzo z Was dumny – mówił podczas wernisażu zastępca burmistrza
Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.
Kuratorką projektu artystycznego jest pani Lilia Stadnik, uchodźczyni z okupowanego miasta Chersoń. Pani Lilia jest artystką, pracowała w departamencie polityki młodzieżowej chersońskiej regionalnej administracji państwowej.
- Uczymy dzieci widzieć wokół przede wszystkim szczęście, a nie
smutek i wszelkie trudności traktować jako odskocznię, która jest
po to, aby być silnym i doświadczonym. Pomagamy nastolatkom marzyć i spełniać marzenia. I to jest jeden z takich projektów. Chciałabym, aby dorośli mogli zobaczyć w tych obrazach siebie, swoje
dzieciństwo i marzenia – tłumaczyła Lilia Stadnik.

Kartka z kalendarza
„Przebywanie na terenie Warszawy osobom do tego
nieupoważnionym zabronione jest pod karą śmierci” –
takie tablice stanęły w stolicy po Powstaniu Warszawskim. Ale nie wszyscy potraktowali je poważnie.
W mieście zostało kilkuset tzw. Robinsonów. Wśród nich Marian
Uramowski, jedyny żołnierz „Baszty” ukrywającego się na Mokotowie 100 dni po upadku Powstania. „Kora”, podoficer Armii Krajowej urządził sobie kryjówkę na Szustra róg Puławskiej. Zorganizował WC, stanowisko do codziennego golenia, znalazł nawet
(ukryte w stole) zagraniczne papierosy liczone w setkach sztuk. Jego największymi wrogami były początkowo ekipy podpalające kamienice, a potem śnieg (uniemożliwiający bezpieczne wyjście) i dojmująca samotność. Kiedy odkrył, że struny głosowe – nieużywane
– odmawiają posłuszeństwa, zaczął na nowo uczyć się mówić.
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Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu po modernizacji
W gminie Lesznowola funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków,
których eksploatacją zajmuje
się spółka gminna - Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (LPK Sp. z o.o.). Rozbudowa i
budowa oczyszczalni ścieków w
Zamieniu to flagowa inwestycja
zrealizowana przez Spółkę przy
finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie przepustowości przepływu ścieków sanitarnych z 1.300 m3/dobę do 5.800 m3/dobę oraz poprawa
skuteczności działania kompletnej instalacji oczyszczania ścieków.
Oczyszczalnia w „nowej odsłonie”
rozpoczęła działalność w październiku
br. Zakres inwestycji był bardzo szeroki i w praktyce obejmował budowę lub
przebudowę każdego elementu istniejącej oczyszczalni.
W ramach inwestycji został uruchomiony:
– nowy układ wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków;
– nowy układ biologicznego oczyszczania ścieków (komory biologiczne);
– nowy układ odwadniania osadów
ściekowych (gospodarka osadowa).
Warto zauważyć, że inwestycja rozpoczęła się w maju 2020 roku, czyli w
okresie wybuchu pandemii koronawirusa. Konieczne było wówczas natychmiastowe dostosowanie pracy do nowej rzeczywistości, gdzie dominowały sytuacje przedłużających się terminów dostaw, deficytu materiałów i braków personalnych na rynku (pracowników budowlanych). Dodatkowo na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że
przez cały okres budowy i przebudowy, obiekt w Zamieniu pracował w ruchu ciągłym, a jego praca nie mogła
być zagrożeniem dla środowiska naturalnego ani dla lokalnej społeczności
(obiekt zlokalizowany jest w sąsiedz-

Obiekt oczyszczalni ścieków Zamienie o przepustowości 5.800 m 3 na dobę.

twie osiedli mieszkaniowych), był także pod szczególną kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 r.
(umowny termin to listopad 2022, czyli zakończenie inwestycji nastąpiło niemalże pół roku wcześniej).
Wartość inwestycji brutto: ponad
33.2 mln zł (włącznie z nadzorem inwestorskim). Finansowanie możliwe dzięki preferencyjnej pożyczce, zaciągniętej
przez LPK Sp z o.o. w WFOŚiGW w
Warszawie w wysokości ponad 24,4
mln zł (z możliwością 10% umorzenia
po spłacie pożyczki).
UG Lesznowola

Oczyszczalnia ścieków Zamienie po rozbudowie.
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Kopa Cwila zdobyta!

Blisko 800 zawodników wystartowało w sobotę 15 października w 24. Biegu „Passy” pod Kopą Cwila, zorganizowanym przez Dzielnicę Ursynów i z jej środków finansowych, we współpracy z Tygodnikiem „Passa”. To
już ursynowska marka i tradycja. Jesienne biegi na
przełaj u podnóża Kopy Cwila, gromadzące głównie
uczniów ursynowskich szkół, wpisały się na stałe w kalendarz imprez na terenie dzielnicy i co roku odbywają
się w entuzjastycznej atmosferze.
Na uczestników czekała tego dnia wyjątkowo pomyślna jesienna aura, więc na trasie rozegrała się emocjonująca rywalizacja.
Warto też odnotować, że i tym razem nie padało. Przez 24 edycje
naszego biegu uczestnicy byli mokrzy zaledwie raz.
Trasa nie była łatwa, bo szczególnie w przypadku dłuższych dystansów było sporo podbiegów i Kopa Cwila mogła się dać mocno
we znaki. Wszyscy biegacze jednak wykazali się hartem ducha i dobiegli do mety, gdzie odebrali medale upamiętniające udział w tej
udanej imprezie.
Jednym z największych atutów naszej imprezy jest fakt, że liczy
się nie osiągnięty wynik, ale przede wszystkim wspólna, dobra zabawa. Każdy, absolutnie każdy uczestnik biegu, niezależnie od tego, które miejsce zajął na mecie, mógł liczyć na przygotowany specjalnie na tę okoliczność pamiątkowy medal. Poszczególne biegi odbywały się na dystansie od 100 m (dzieci 3 i 4-letnie) do 2,5 kilometra (dorośli). Do zobaczenia pod Kopą za rok!
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Z tańcem w duszy
Przeszklone drzwi ze stylizowanym napisem TIP
TAP, tuż obok frontowego
wejścia do Ursynowskiego
Centrum Kultury. Za nimi
mała poczekalnia i kolejne przeszklone drzwi z widocznym dużym pomieszczeniem, lustrem na całą
ścianę i wielkim drewnianym parkietem. To sala
treningowa, w której ćwiczą tancerze. Jesteśmy w
Szkole Stepowania Anuli
Kołakowskiej Tip Tap.

Kochaj taniec w sobie
Anna oficjalnie, ale dla
wszystkich Anula - to zdrobnienie przylgnęło do niej od dzieciństwa chyba już na zawsze - założyła swoją szkołę stepowania blisko dziesięć lat temu. Jej wkroczenie w ten nurt tańca był przypadkowy. - Zaczęłam tańczyć
mając 8 lat - opowiada Anula. Chodziłam na różne zajęcia taneczne i wtedy rodzice poznali
moją ówczesną instruktorkę. Tak
zaczęła się przygoda ze stepowaniem, która trwa do dzisiaj.
Jestem parokrotną mistrzynią
Polski i mistrzynią Czech. Po
dłuższej przerwie wzięłam
udział w konkursie trzy lata temu i zdobyłam kolejny tytuł mistrza Polski. Obecnie skupiam
się na trenowaniu i wspieraniu
moich uczniów. W Polsce jest
łącznie około dziesięciu szkół i
sądzę, że moja jest największą.
Mamy najliczniejszą grupę instruktorów, największą ilość
uczniów i oferujemy sporą różnorodność. Uczymy Broadway

step, improwizację stepowania,
technikę w stepowaniu, standardy stepowe. Myślę, że każdy
znajdzie coś dla siebie - mówi
Anula Kołakowska.
Stoimy z Anulą przy dużym
regale wypełnionym statuetkami
i pucharami. Każdy z nich to ilustracja sukcesu zarówno indywidualnego, jak i szkoły, za
pierwsze lub najwyżej punktowane miejsca na konkursach
krajowych i zagranicznych. - Tutaj mamy najnowszy puchar za I
miejsce zdobyte na tegorocznych
mistrzostwach Europy, a ten za
III miejsce na mistrzostwach
świata - mówi Anula. - Cały czas
powinien być najważniejszy taniec, nie jakieś osobiste ambicje.
Kieruję się ciągle dewizą “Kochaj
taniec w sobie, a nie siebie w
tańcu”, którą przekazała mi moja pierwsza trenerka. Pamiętając o tej zasadzie, i oczywiście o
rzetelnej i systematycznej pracy,
sukcesy pojawią się na pewno wyjaśnia Anula.
Dewizą miłości do tańca w sobie, wszczepianą przez Anulę,
kierują się również uczniowie jej
szkoły. Już po zajęciach rozmawiam z kilkorgiem spośród nich.
- Przyjeżdżam tu z Ochoty - mówi Katarzyna. - Trenuje około 8
lat i wiem, że jeszcze nie umiem
wszystkiego, jeszcze długa droga przede mną. Taniec jest dla
mnie taką odskocznią od rzeczywistości. To czasami jest jak terapia. Jak się ma zły dzień, nie chce
się z domu wychodzić. Ale mówię sobie - mnie się tak chce jak
mi się nie chce i ... przyjeżdżam
na zajęcia, i znów jest super! -

opowiada Katarzyna. - Dla mnie
taniec jest pasją - włącza się Marta, również dojeżdżająca z Ochoty. - Robię to od 11 lat z takim samym zapałem. I nawet raz rzuciłam pracę na rok, by wyjechać
do zaprzyjaźnionej szkoły stepowania w Barcelonie, by móc tylko tańczyć. Szkoły tańca w Barcelonie są na bardzo wysokim
poziomie - wyjaśnia.
Dominika przyjeżdża z Bielan. -Taniec zaczął się dawno temu, a stepuję już piąty rok. Stepowanie to rodzaj tańca jak żaden inny. W większości stylów
tanecznych kroków nie słychać,
natomiast tutaj słychać wszystko. Każde postawienie stopy, bez
względu jak ją stawiamy, wydaje jakiś dźwięk - mówi entuzjastka stepowania.
Grzegorz dociera na Ursynów
z Woli. - Od dziecka, już ponad
20 lat, zajmuję się tańcami
swingowymi, a stepuję 7 lat. O
stepowaniu myślałem od dawna, ale nigdy nie było na to czasu. Ale kiedyś wygrałem voucher na buty, który przeznaczyłem na buty do stepowania.
Najpierw miałem buty, no i potem zapisałem się wreszcie na
stepowanie. I tak zostało - opowiada z uśmiechem Grzegorz.
Tak wygląda miłość do tańca.

Step to taniec stóp
Stepowanie to rodzaj tańca
wykorzystujący wystukiwanie
rytmu butami podkutymi blaszkami. W zależności od stylu tancerz może poruszać całym ciałem lub tylko częścią. W stepie irlandzkim tancerze trzymają rę-

ce splecione za sobą utrzymując
korpus wyprostowany. W tańcu
flamenco ciało tancerza jest od
pasa w górę mocno wyciągnięte
ku górze, a od pasa w dół ku dołowi – jakby wciśnięte w ziemię.
Występują również ruchy rąk.
Nadgarstki i poszczególne palce wykonują płynne ruchy przy
jednoczesnym unieruchomieniu
rąk w łokciach.
Najbardziej odformalizowany
jest step amerykański. Korpus
tancerzy może być bardzo elastyczny, ręce biorą czynny udział
w tańcu. Improwizacja może występować w szerokim zakresie.
Świetną ilustracją stylu jest taniec Freda Astaire czy Gene Kelly’ego w “Singing in the rain”.
Step to taniec, ale nie tylko. Step jest i tańcem i jednocześnie bycie muzykiem - tłumaczy trener Maciej ze szkoły Anuli. - My operujemy rytmem, w

my dzieci stepujących, a dla
nich to przecież świetne zajęcia. To zabawa poprzez rytm i
muzykę, ćwiczenie muzykalności, nauka koordynacji ciała
oraz improwizacji i budowania
własnych kroków. I ważna wartość dodana: ćwiczenie pracy
w zespole i prezentacji przed
publicznością. A dla dorosłych
dodatkowo - praca dla własnego zdrowia, kondycji, wytrzymałości i pięknie wyrzeźbionej
sylwetki. Wśród naszych uczestników najstarsza ma 67 lat, wiele jest w wieku “średnim plus”.
Zobaczcie, jakie mają wyprostowane, szczupłe sylwetki, jakie sprężyste ruchy! - przekonuje Anula Kołakowska.
Wszystkie informacje na teStepowanie dla wszystkich mat
Szkoły Stepowania Anuli
- Chciałabym zachęcić do Kołakowskiej dostępne są na
szkoły potencjalnych uczniów - stronie www.tiptap.pl.
Bogusław Lasocki
mówi Anula.- Bardzo mało ma-

tańcu musimy się zgadzać z tym
co słyszymy. Jesteśmy więc równocześnie instrumentem. Ważne jest w jakich momentach i
co robią stopy i co wtedy robi
reszta ciała. Już z racji samego
tańca powstają endorfiny. Dodatkowy zastrzyk otrzymuję
wtedy, gdy mój zaplanowany
rytm idealnie spaja się z muzyką. Wtedy powstaje jakby rozmowa, no i jakby euforia, spięte wzajemną harmonią - mówił
trener Maciej.
Syntetycznie ujmuje temat
Anula. - Step to taniec stóp.
Właściwie jestem jak perkusja,
stopami wybijam rytm i emocje, i komponuję muzykę - tłumaczy tancerka.

Klubiki osiedlowe zapraszają na Tydzień Otwarty
W Warszawie jest ich już ponad
100, są w każdej dzielnicy. Od
soboty 15 do 23 września małe
osiedlowe kluby zapraszają na
Dni Otwarte Miejsc Aktywności
Lokalnej.
Dni Otwarte MAL to okazja do poznania miejsc otwartych na pomysły i
działania sąsiadów i sąsiadek, blisko
domu i bezpłatnie. W ramach Dni
Otwartych MAL mieszkańcy mogą
wziąć w różnych spotkaniach i wydarzeniach, np. sąsiedzkich śniadaniach,
wspólnym gotowaniu, wymiankach,
planszówkach albo po prostu na sąsiedzkich pogaduszkach. A przy okazji
mogą się poznać i podyskutować o swojej najbliższej okolicy.

– Każdy z nas potrzebuje czasem chwili wytchnienia, pobycia w niezobowiązującej przyjaznej atmosferze. Zwłaszcza
obecnie, w czasie, gdy wokół dużo jest
niepokoju. W MAL-ach mieszkańcy i
mieszkanki wspólnie dzielą się swoimi
pasjami i dobrą energią – mówi Karolina
Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu.

Program w internecie

MAL-i jest w Warszawie ponad setka.
Niemal z każdego miejsca w stolicy
można dojść do najbliższego klubiku
w kwadrans.
Gdzie jest najbliższy MAL, można
sprawdzić na mapie w internecie. Po
powiększeniu mapy i kliknięciu w wyChwila wytchnienia
brane miejsce, przechodzi się na jego
W klubikach każdy może wziąć stronę i można sprawdzić szczegółowy
udział w bezpłatnych zajęciach, ale i program zajęć.
przyjść ze swoim pomysłem na działaPoznaj swój klub
nie. Ludzie wracają tu, często po latach,
Aktywność lokalna to nie tylko zorgado swoich pasji, nawiązują nowe relacje,
czują się w końcu częścią wspólnoty. nizowane zajęcia. W wielu klubikach
Jedni przychodzą raz, inni niemal co- jest kuchnia albo przynajmniej czajnik,
można zrobić sobie herbatę, usiąść i podziennie.

rozmawiać z sąsiadami, nawiązać nowe
znajomości.
– Zdarza się też, że zgłaszają się do
nas fundacje, które mają granty do wykorzystania i przygotowujemy wtedy
np. trzymiesięczny cykl warsztatów –
opowiada Ewa Jagiełło z Międzypokoleniowej Klubokawiarni. – Ale jesteśmy
otwarci na pomysły mieszkańców, zdarzają się np. wieczory autorskie starszych mieszkańców. A grupy młodzieżowe mają własne inicjatywy.
Sieć MAL tworzą miejsca otwarte na
pomysły i potrzeby mieszkańców, gotowe by (na miarę swoich możliwości)
udostępniać swoją przestrzeń na oddolne sąsiedzkie inicjatywy. Choć większość z nich to instytucje miejskie takie
jak domy kultury, biblioteki, ośrodki
pomocy społecznej, w sieci MAL znaleźć
można także siedziby organizacji pozarządowych, kluby spółdzielni mieszkaniowych, a nawet kawiarnie.
– Spotkajmy się w najbliższym tygodniu na Dniach Otwartych Miejsc Aktywności Lokalnej. To okazja by poznać miejsca napędzane pasjami sąsiadów i sąsiadek – zaprasza Karolina Zdrodowska.
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Pamiątkowe zdjęcie z burmistrzem Mokotowa Rafałem Miastowskim.

Dyrektor OSiR Mokotów wita uczestników marszu.

Mokotowski „Marsz Po Zdrowie”
Drugi błąd to zginanie ręki w łokciach, co powoduje, że kijki nie odciążają stawów, ułatwiając jedynie
utrzymanie równowagi. Ręce powinny wspierać nogi aby odczuwać wrażenie jakby płynięcia, lekko i bez wysiłku. Właśnie tego uczyła trenerka
Marta Radomska wraz ze swoimi instruktorami.
Bogusław Lasocki
Ogromną zaletą Nordic Walking jest
brak przeciwwskazań do treningów. W niedzielny poranek 16 paźJeżeli ktoś może wychodzić z domu
dziernika już czwarty raz moko- np. po zakupy, to może również chotowski Ośrodek Sportu i Rekredzić z kijkami - przekonywała treneracji gościł miłośników marszów ka Marta Radomska. - Warto wyjść,
techniką Nordic Walking. Imspróbować. Na pewno nie zaszkodzi, a
preza “Marsz po Zdrowie” tramoże tylko pomóc.
dycyjnie odbywała sie na tereI pomóc może bardzo, zwłaszcza po
nach okalających urocze Jezior- zimowym okresie wymuszonego ograko Czerniakowskie. Cały marsz niczenia aktywności. Lista korzyści jest
i poprzedzającą rozgrzewkę
długa, a wśród nich można wymienić
prowadziła niezawodna, ciągle takie jak: wzmocnienie mięśni całego
uśmiechnięta trenerka Marta
ciała, poprawienie postawy w przypadRadomska wraz z asystującymi ku wad kręgosłupa, możliwość szybinstruktorami Nordic Walking. kiego zrzucenia zbędnych kilogramów,
wydolności organizmu,
Nordic Walking dla wszystkich poprawienie
wzmocnienie serca, zyskanie lepszej
Marsz planowo miał się rozpocząć o kondycji.
10 rano, ale pierwsi uczestnicy zaczęli
Wzmocnienie całego ciała
pojawiać się już od 9 rano. Wkrótce dla
Jeszcze przed rozgrzewką przybył
początkujących miała rozpocząć się nauka prawidłowego chodzenia techniką burmistrz Mokotowa Rafał MiastkowNordic Walking. Technika chodzenia ski wraz ze swoją zastępczynią Anną
jest bardzo ważna, umożliwiając uru- Lasocką. Mokotowski Ośrodek Sportu
chamianie również górnych partii cia- i Rekreacji reprezentował jego dyrekła. Wzmacniamy górę, rotacja idzie z tor Krzysztof Rosiński i zastępca dytułowia, docieramy do mięśni przykrę- rektora Mariusz Czapla. Większość
gosłupowych. Wzmacniamy kręgosłup, osób uczestniczyła już w poprzednich
wykorzystując kije odciążamy stawy. marszach, nie były więc potrzebne ofiIstota prawidłowego chodzenia to za- cjalne wstępy a burmistrz powitał
pewnienie harmonijnej współpracy wszystkich jak starych znajomych. wszystkich części ciała. Prawa ręka uła- Dzisiaj dokonamy pewnego podziału
twia pracę lewej nodze, lewa ręka po- - rozpoczął burmistrz Rafał Miastowmaga prawej nodze, a ciało utrzymuje ski. - Z Państwem pójdzie pani bursię stabilnie w pionie. Gdy jednak pra- mistrz Ania Lasocka, a ja pójdę pobiecujemy w stylu ‘lewa ręka - lewa noga’, gać. Dołączę do Was, gdy już przyj‘prawa ręka - prawa noga’, wówczas dziecie do mety. Cieszmy się ze świetodpowiednia strona ciała otrzymuje nej pogody i możliwości bycia na znanadmiarowy napęd i zaczynamy iść jak komitym spacerze. Gdy już dotrzecie
misiek - kołysząc się na boki. W konse- na metę, otrzymacie pamiątkowe mekwencji nie uzyskujemy efektu rotacji dale, upominki, a potem oczywiście
kręgosłupa lędźwiowego i częściowo pyszny poczęstunek. No i również traśrodkowego oraz wzmocnienia odpo- dycyjnie będzie występ muzyczny i
okazja do przyjemnego potańczenia
wiednich partii mięśni.

Uczestnicy marszu podczas rozgrzewki.

na powietrzu. Korzystajmy z każdej
chwili bycia na świeżym, zdrowym
powietrzu - zachęcał burmistrz Rafał
Miastowski. Żeby tradycji stało się zadość, dyrektor Krzysztof Rosiński wygłosił tradycyjne “Uważam czwarty
Marsz Po Zdrowie za oficjalnie otwarty”. Kijkowa rekreacja mogła się już
rozpocząć.
Tuż po 9.30 rozpoczęła się rozgrzewka. To bardzo ważny element każdego
poważniejszego marszu techniką Nordic Walking. Chodzi o to, by poszczególne partie mięśni, przyczepy i stawy były rozluźnione i nie tworzyły się jakieś
przeciążenia. Rozgrzewka, a po powrocie z trasy rozluźnianie to bardzo ważne fazy marszy z kijkami. Tego również
trzeba się nauczyć.
Trasa marszu miała długość prawie
5 km, ale jej pokonanie sprawiało wrażenie, jakby upłynęło tylko niewiele
minut. Znaczna część uczestników
znała się wcześniejszych imprez kijkowych, można było zatem porozmawiać podczas marszu i jednocześnie
podziwiać piękno natury. Trasa wokół
Jeziorka Czerniakowskiego była przepiękna, wśród jesiennych barw liści
okolicznych drzew, krzewów i trzcin.
Idąc prawidło właściwie nie czuło się
trasy i marszu, mimo że kilometry
przebiegały jeden za drugim. A wraz z
tymi kilometrami przybywały korzystne efekty dla całego ciała. Nordic Walking znakomicie aktywizuje organizm
i przy dobrej technice wymusza pracę
większości mięśni. Bardzo dobrze oddziałuje na układ krążeniowy, ale również na poprawę nastroju i humoru.
Znakomicie wpływa na psychikę,
zwłaszcza w okresie zimowym, gdy
ludzie cierpią na różne jesienno - zimowe depresje. Właściwie każdy aspekt
naszego życia poprawia sie dzięki kijkom. Również aspekt społeczny, bo
spotykamy się w towarzystwie, rozmawiamy, wychodzimy z domu i dobrze się bawimy.
Na przebycie całej trasy wystarczyła niecała godzina. A wartość dodana
to zrelaksowany i odciążony kręgosłup. Gdyby ktoś chciał taką wycieczkę odbyć bez kijków, trwałoby to

znacznie dłużej i byłoby nieporówna- zy. Dzisiaj mieliśmy ponad 100 osób,
znacznie więcej niż podczas poprzednie bardziej męczące.
marszów po zdrowie. Staraliśmy
Przyjemny spacer, świetna rekreacja nich
się, żeby było przyjemnie. Posiłek regeUśmiechnięci uczestnicy dyskutowa- neracyjny do wyboru cztery dania, kali o trasie, kijkach, znajomi o jakichś wa, herbata, a przede wszystkim Jeziorsprawach towarzyskich. Wszyscy bar- ko Czerniakowskie - wszystko co trzedzo zadowoleni, również burmistrz ba, a na dodatek w centrum Warszawy.
Miastowski, który jednak preferuje bie- Taką imprezę robimy raz w roku, ale myganie nad chodzenie. Zastawił swoją ślę, że powinniśmy robić dwa razy - włazastępczynie na trasie kijkowej i mógł śnie rozpoczynać sezon od “wiosennego
oddać się swojej ulubionej dziedzinie. - marszu po zdrowie”. Z roku na rok jest
Jak się biegało? - pytam burmistrza po coraz więcej uczestników i to w różnym
dotarciu już do kresu trasy kijkowej. - przedziale wiekowym. To dobrze, gdyż
Przyjemnie, pogoda sprzyjała - powie- Nordic Walking to dyscyplina która podział burmistrz Rafał Miastkowski. - zytywnie wpływa na organizm m.in. reJednak jak na bieganie, było trochę cie- dukuje stres, wzmacnia mięśnie i poprapło. Przebiegłem 7,5 kilometra, rów- wia krążenie krwi. “Marsz po zdrowie”
nież fragment trasy Nordic Walking. to nie jest jedyna aktywność proponowaSpotkaliśmy się, przybiliśmy przysło- na przez OSiR Mokotów dotycząca Norwiową piątkę i podążyliśmy dalej, każ- dic Walking. W weekendy odbywają się
dy w swoją stronę. Przyjemny spacer, zajęcia dla grup początkującej i zaawanprzyjemna rekreacja, super integracja w sowanej. Zachęcam do zapoznania się z
duchu ‘ruch to zdrowie’. A ogólnie - mi- całą ofertą sportową ośrodka, która doło się spędza czas w dobrym towarzy- stępna jest na stronie internetowej oraz
stwie i w przemiłym otoczeniu, jakie na Facebooku. I jeszcze chciałbym zwrózapewnia Jeziorko Czerniakowskie. cić uwagę na medale pamiątkowe, któBrakuje mi jednak jeszcze jednej rze- re są wyjątkowe. Są naturalne, ekoloczy. Przychodzą osoby w różnym wieku giczne, wykonane z wąsko pociętych w
- to dobrze. Ale również dobrze byłoby poprzek gałęzi brzozowych. Bardzo przywidzieć, żeby pojawiało się więcej osób jemne. Widać że uczestnicy bardzo zatowarzyszących, najlepiej rodzice z biegali o nie, bo każdy, kto skończył
dziećmi, może nawet dziadkami . Żeby marsz przychodził tutaj by dostać taką
to była właśnie rekreacja rodzinna, miłą pamiątkę - mówił zadowolony dywspólna, integrująca i wielopokolenio- rektor OSiR Krzysztof Rosiński.
wa. Dla zdrowia wszystkich. Musimy
To kolejny sukces mokotowskiego
się zastanowić, jak to zrobić, jak rozwi- Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miejsce jest
jać również ten kierunek - mówił bur- coraz bardziej znane i popularne, o
mistrz Mokotowa Rafał Miastowski.
czym świadczy fakt uczestnictwa gości
Cała impreza została znakomicie zor- również z innych dzielnic, nawet bardzo
ganizowana i przygotowana. To niewąt- odległych. Brawo OSiR Mokotów!
pliwa zasługa mokotowskiego Ośrodka
Impreza była świetna, niestety skońSportu i Rekreacji. - IV Marsz Po Zdrowie czyła się za szybko. Jednak dla zaintezostał zorganizowany przez OSiR Moko- resowanych dostępna jest bardzo dutów przy współudziale Urzędu Dzielni- ża ilość nieodpłatnych zajęć Nordic Walcy Mokotów - mówił Krzysztof Rosiński king, organizowanych w całej Warszadyrektor mokotowskiego OSiR. - Sprzy- wie przez wszystkie urzędy dzielnic.
jała przede wszystkim pogoda. Poza tym Wystarczy trochę poszukać w Internenauczyliśmy się, że takie imprezy należy cie i zawsze coś - gdzieś się znajdzie.
organizować w niedziele. Zainteresowa- Warto korzystać, gdyż dla takiej aktywnie jest coraz większe, zapewne również ności ruchowej dobra jest każda pora rodzięki nieodpłatnym zajęciom ‘nordico- ku. Trenujmy zatem, a nasz organizm
wych’ prowadzonych dla seniorów, co już wkrótce zacznie się odwdzięczać
sprzyja popularyzacji i promocji impre- poprawą zdrowia, sił i nastroju.

Jako pierwsza wyruszyła grupa zaawansowana.
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Najlepsi nauczyciele w Warszawie
Nagrodę Prezydenta m. st.
Warszawy otrzymało 119
pracowników placówek
oświatowych. Wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej przyznano
podczas uroczystej gali na
Zamku Królewskim.
Nagrodzeni to dyrektorzy i nauczyciele z warszawskich szkół i
placówek oświatowych. Laureatów wyłoniono spośród ponad
30 tys. pedagogów.
– Nasze dzieci zasługują na
wszystko co najlepsze, dlatego
cieszę się, że w warszawskich
szkołach otacza je tak wielu wspaniałych nauczycieli i pracowników oświaty. Z największym
uznaniem obserwuję ogrom wysiłku i poświęcenia, czas jaki poświęcacie oraz wiedzę, którą
przekazujecie dzieciom i młodzieży. Wiem, że to nie jest łatwe –

powiedział podczas uroczystości
Rafał Trzaskowski, prezydent m.
st. Warszawy. – Dziękuję za Waszą pracę, nieustanne zaangażowanie i pasję, z jaką realizujecie
misję edukacyjną – dodał.
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Rafał Trzaskowski złożył życzenia polskim oraz
ukraińskim pedagogom, którzy
swój Dzień Nauczyciela obchodzili 2 października. Wielu z nich
dołączyło w tym roku do warszawskiej kadry pedagogicznej
– jako nauczyciele, psycholodzy
czy asystenci kulturowi.
Słowa uznania dla pracowników stołecznej oświaty skierowała również Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy odpowiedzialna m. in. za
edukację.
– Dobre warunki pracy, godne
płace, ale też to, co zdaje się być

W 13-osobowym finale konkursu na Nauczyciela Roku,
organizowanym przez „Głos Nauczyciela” i Ministerstwo Edukacji
Narodowej, znalazła się przedstawicielka Ursynowa – Dominika
Pochylska ze Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich
Olimpijczyków.
Pani Dominika uczy matematyki i fizyki, również w języku
angielskim. Na zgłoszenie tej znakomitej nauczycielki
zdecydowali się uczniowie i ich rodzice.
Nauczycielką Roku 2022 została wybrana bibliotekarka Iwona
Pietrzak-Płachta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie
(gmina Wólka, województwo lubelskie).
Na zdjęciu – Dominika Pochylska podczas uroczystości
ogłaszania wyników konkursu w salach Zamku Królewskiego.

w tych trudnych czasach nie
mniej ważne, a może i ważniejsze – prestiż, godność i uznanie
dla zawodu nauczyciela. Wiele
placówek oświatowych w Polsce
i w Warszawie mierzy się z brakiem nauczycieli. Dlatego tym
większe uznanie należy się tym,
którzy mimo trudnej sytuacji w
edukacji, nadal chcą kształcić
dzieci i młodzież – powiedziała
Renata Kaznowska. – W tym
trudnym czasie życzę wszystkim
Państwu wytrwałości, cierpliwości i optymizmu – dodała.
Stolica stara się stale wspierać oświatę i kadrę pedagogiczną. Wydatki bieżące na edukację
to od lat największa pozycja w
budżecie m. st. Warszawy – w
tym roku będzie to około 5,6 mld
zł, a w przyszłym ponad 6,2 mld
zł. Nauczyciele w stolicy mogą liczyć na podwyższone pensje zasadnicze, dodatki motywacyjne
nawet do 1200 zł oraz na bogatą ofertę szkoleniową, realizowaną m.in. przez wyspecjalizowaną placówkę – Warszawskie
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Pomimo problemów finansowych, z jakimi mierzą się polskie samorządy, miasto nie rezygnuje również z inwestycji w
szkolną infrastrukturę. Dzięki
temu w tym roku część warszawskich uczniów rozpoczęła
naukę w nowych lub rozbudowanych placówkach – m. in. na
Bemowie przy ul. Oławskiej i na
Woli przy ul. Karlińskiego. Trwa
również budowa liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Wesoła – będzie to pierwsze wybudowane od 20 lat nowe liceum
w stolicy.
Fundusze przeznaczane są
również na remonty istniejących
szkół i przedszkoli. Tylko w tym
roku Warszawa przeznaczyła na
MB
ten cel 86 mln złotych.

Czarnek może spać spokojnie?
W ubiegłym tygodniu odwiedziłem kilka
razy organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego warszawskie miasteczko edukacyjne. Jako nauczyciel z 57letnim stażem nie mogę przypatrywać się
bezczynnie zagrożeniom i degradacji
oświaty w ostatnim okresie i w pełni solidaryzuję się z głównym hasłem miasteczka: edukacja jest najważniejsza.
Miasteczko zlokalizowano przy placu na Rozdrożu, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby ministra edukacji. W założeniu działało całodobowo
przez tydzień (8-14 października). Było miejscem
debat i rozmów o narastających problemach placówek oświatowych, szkół i wyższych uczelni. Tematyka panelowych dyskusji była jak najbardziej
słuszna. Poruszono zarówno żywotne problemy
nauczycieli (czas pracy i jej warunki, odpowiedzialność, wynagrodzenie, niepokojąco zmniejszającą się liczbę młodych kandydatów do zawodu), jak i uczniów (zdrowie psychiczne, wadliwa
podstawa programowa, obniżenie poziomu kształcenia), ale to za mało! Problem w tym, że takim
protestem i w takiej skali pan minister Przemysław
Czarnek zupełnie się nie przejmie.
Miejsce debat, szumnie nazywane miasteczkiem,
to jeden namiocik, kilka stolików i krzeseł. Całodobowość to w istocie kilka przedpołudniowych wystąpień i trzygodzinna dyskusja panelowa. Uczestnikami i prelegentami w gruncie rzeczy było każdorazowo kilkunastu działaczy związkowych. O
masowości protestu można jedynie pomarzyć. Tylko w sobotę, na zakończenie, odbyła się manifestacja z udziałem około 2 tysięcy przywiezionych autokarami protestujących nauczycieli. Ale i oni po godzinie 13 zwinęli swoje banery, zakończyli okrzy-

ki i po kilku pamiątkowych fotografiach z prezesem
związku na trybunie, powrócili do domów.
Sami organizatorzy są nieco rozczarowani. Pan
minister zbył postulaty mglistą obietnicą dziewięcioprocentowych podwyżek płac w przyszłym roku (zamiast postulowanych 20%), ale przecież
chodzi nie tylko o płace! Chodzi o prestiż zawodu
nauczyciela i poziom edukacji.
Solidarność nauczycielska nie przyłączyła się do
protestu, środowisko jest podzielone i jak się okazuje, zupełnie zobojętniało na postępujący chaos
i upadek oświaty, godzi się na indoktrynację, wypaczanie historii, wprowadzanie biblistyki i postulaty ugruntowywania cnót niewieścich, odznaczanie medalem Komisji Edukacji Narodowej księży egzorcystów za zasługi w wypędzaniu szatana
i inne szalone pomysły kierujących resortem.
Konieczne są masowe i radykalne działania.
Pan Prezes Broniarz, pardon, nie jest postacią charyzmatyczną. Przespał z kierowanym przez siebie
Związkiem decydujące o przyszłości oświaty decyzje obecnych władz. Powszechny protest był
konieczny już 6 lat temu, w momencie wprowadzania obecnej pseudo-reformy. To wówczas trzeba ją było zastopować. Teraz gdy mleko się rozlało, będzie bardzo trudno sytuację uzdrowić. Ale
pozorowanie działań niewiele tu pomoże.
Wzywam do podjęcia masowego protestu w
całym kraju. W wyznaczonym terminie nie powinna podjąć pracy żadna szkoła, aż do czasu realizacji pełnej listy zgłaszanych postulatów.
Wszystkich protestujących nie wyrzucą, a katechetów do zastąpienia nauczycieli różnych specjalności nie wystarczy. Wymuszenie zmian to nasz
obowiązek wobec przyszłych pokoleń.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Mierni, ale wierni! Komu?

Jak pech to pech

elieton… Cóż to w ogóle za stwór? Według Wikipedii, jest to krótki
utwór dziennikarski utrzymany w osobistym tonie, wyrażający punkt widzenia autora. Porusza i komentuje aktualne tematy społeczne, zwraca
uwagę na ujemne zjawiska w życiu codziennym, często wykorzystując do tego
elementy satyry, ironii, humoru. Właśnie – zwraca uwagę na ujemne zjawiska
w życiu codziennym. Może tu leży pies pogrzebany? Może dlatego odechciewa mi się ostatnio pisać, że widzę same ujemne zjawiska w życiu codziennym i żadnych pozytywów? Zawsze starałem
się patrzeć na codzienne życie najszerzej jak tylko potrafiłem, by nie zasklepiać się jedynie we własnym punkcie widzenia, który przecież może okazać się złudny. Żyłem w komunizmie i tzw. realnym socjalizmie przez prawie 40 lat i znienawidziłem ten siermiężny, nakazowy, opresyjny system, w którym rządy sprawują mierni, ale wierni nieudacznicy, gotowi skurwić się dla kariery, władzy oraz dostatniego życia. W 1984 r. uciekłem do Niemiec i już dwa lata później polski Żyd, niejaki Jakob Tyszler zatrudnił mnie jako kierownika zmiany w jednym ze swoich mini kasyn gry (automaty, bilard, mała ruletka). Miałem życie jak w Madrycie, ale kiedy komuna w Polsce upadła spakowałem się, by ruszyć na wschód. Żyd za żadne skarby świata nie potrafił mnie zrozumieć i na
okrągło pytał, czy powodem wyjazdu są zbyt niskie zarobki. On może podwyższyć mi pensję o dwie
stówki – więcej nie ma. Kiedy powiedziałem, że wracam do ojczyzny, ponieważ ustały powody,
dla których musiałem tułać się po świecie, spojrzał na mnie jak na głupka, machnął ręką i nawet
nie powiedział „aufwiedersehen”.
Na zawsze pozostanie mi w pamięci moment, kiedy latem 1990 r. na granicy w Zgorzelcu podszedł
do mnie polski żołnierz. Złapałem go za rękaw munduru i mówię: „Daj, żołnierzyku, potrzymać tułaczowi tego niesplamionego komuną, prawdziwego polskiego munduru”. Po latach emigracji byłem niebywale wzruszony, bo kilkaset metrów dalej czekała na mnie wolna Polska. Minęło 30 lat i
wolna Polska bokiem mi wychodzi. Coraz częściej myślę o sprzedaży mieszkania w Warszawie,
przeprowadzce do córki i dokonaniu żywota na Costa Blanca – w spokoju, w słońcu, bez konieczności oglądania rzeszy pajacyków komicznie poruszających się na naszej scenie politycznej. Od razu zastrzegam – pajacyków z różnych ugrupowań politycznych, a nie tylko z rządzących państwem „elyt”.
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Dam wam przykład, jakie będą skutki niskich płac w oświacie.
Wnet się sami przekonacie - twierdzi Janek, mój przyjaciel.
- Miałem wczoraj wolną chatę, by noc spędzić z fajną laską,
Zadzwoniłem do agencji…
- I jak było?
- Klapa. Fiasko!
- Co się stało? Mów! Dlaczego?
- Co za pech! – rzekł Jaś kolegom.
- Nikt nie przyszedł?
- Gorzej! Przyszła… nasza pani od polskiego.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

am po dziurki w nosie popadającego w obłęd starucha, publicznie szydzącego z inaczej żyjących i myślących obywateli, mam dosyć prymitywnej chamicy zasiadającej w
Trybunale Konstytucyjnym obok komunistycznego prokuratora, który wpierw skurwił się, by wieść dostatnie życie w PRL, a po jej upadku sprytnie przeflancował się na demokratę, by zapewnić sobie dostatni byt w III RP. Odrazą napełnia mnie premier rządu kłamiący z każdym otwarciem ust, a jednocześnie coraz bardziej irytuje wewnętrznie skłócona opozycja sejmowa, która poza totalną krytyką rządu i bezpłciową gadką – szmatką nie ma do zaoferowania obywatelom żadnych konkretów i żadnego spójnego programu. Ja przynajmniej żadnych konkretów
nie dostrzegam. Patrzę na to, patrzę i co widzę? Że zwyrodniały wszystkie wartości moralne, i
że nie poznaję już tego kraju.
Coraz częściej wybiegam w najbliższą przyszłość. Co będzie jak PiS wygra kolejne wybory i zdoła sformować rząd? Jeśli chodzi o mnie, wiem co będzie – ponownie emigruję z kraju. To postanowione. Co będzie to oznaczać dla Polski, nie wiem i w ogóle mnie to nie obchodzi. Przez ostatnie
30 lat termin „patriotyzm” stał się dla mnie pojęciem abstrakcyjnym. Przestałem utożsamiać się z
krajem, gdzie jedna połowa narodu patrzy wilkiem na drugą połowę, a władza zamiast niwelować
podziały w społeczeństwie, stale je pogłębia. Ciągle stoi mi przed oczami Nelson Mandela podczas
inauguracyjnego przemówienia
„Coraz częściej wybiegam
po wygraniu wyborów na prezydenta RPA: „Moi czarni braw najbliższą przyszłość. Co
cia, wyrzućcie do oceanu swoje
będzie jak PiS wygra kolejne
noże i pistolety, bo biali nie są
naszymi wrogami – są współwybory i zdoła sformować rząd? już
obywatelami w demokracji. Czas
Jeśli chodzi o mnie, wiem co
na wybaczenie i pojednanie. Pojednanie i wybaczenie uwalnia
będzie – ponownie emigruję
bowiem duszę, niweluje strach.
z kraju. To postanowione“
Jak obudzić w sobie wielkość,
by nasz naród wzrastał, a nie
karlał? Musimy stawiać sobie coraz wyższe wymagania, a przede wszystkim nadążać za światem”.
To mówił człowiek, którego biali Afrykanerzy zamknęli w ciężkim więzieniu na 27 lat, czyli na ponad ćwierć wieku! Mimo to po opuszczeniu więziennych murów nie było w nim chęci rewanżu i zemsty, wybaczył i dla dobra ojczyzny dążył do pojednania. Dlatego Mandela stał się moim idolem,
wzorem człowieka, najwybitniejszym politykiem XX wieku.
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Kolejka do Witkacego...
olejki zniknęły z naszych ulic. Rzadko już widujemy więcej niż kilka
osób stojących jedna za drugą w oczekiwaniu na upragniony towar, czy
usługę. Zdarzają się wprawdzie: w przychodniach, na stadionach, przed
bramkami podczas koncertów rockowych, jednak zdążyliśmy już zapomnieć to,
co było zmorą minionych czasów - kolejki po towary i artykuły niezbędne do życia. Nie musimy stać w niekończącym się ogonku po te lub inne artykuły w sklepie. Najczęściej rezygnujemy, gdy jest za dużo osób, i idziemy do innego sklepu czy marketu. Oczywiście, jeśli mamy
taki wybór. Tym bardziej niezrozumiale i dziwne wydaje się ustawianie się w kilkusetmetrowej kolejce po tzw. dobro wyższe, jakim jest sztuka.
Jakież więc było moje zdziwienie, gdy wybrałem się do Muzeum Narodowego w moim ukochanym mieście stołecznym, aby obejrzeć wystawę Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego bardziej
jako Witkacy. Wystawę zatytułowano „Witkacy. Sejsmograf Epoki Przyspieszenia”. W pełni świadomie wybrałem niedzielę i porę obiadową, licząc, że niewielu warszawiaków zrezygnuje z konkretnego niedzielnego obiadu na rzecz dość abstrakcyjnej i ulotnej sztuki, choć w przypadku Witkacego o abstrakcji nie mówimy. W każdym razie jeśli chodzi o zaklasyfikowanie jego twórczości.
Moim oczom ukazał się różnorodny pod względem wieku tłum ustawiony w ogonek ciągnący się
niemal od dawnej siedziby PZPR do bramy muzeum, następnie poprzez dziedziniec i w górę na kręte schody aż do sal wystawowych, w których prezentowane były prace Witkacego. Nie muszę dodawać, że widok ten wywołał we mnie mieszane uczucia. Przeważali ludzie młodzi lub w średnim wieku, ale nie brakowało też oldboyów, takich jak choćby ja. Z jednej strony byłem pełen uznania dla determinacji tych, którzy stojąc w owej kolejce, przesunęli się już o kilkadziesiąt metrów w ciągu niecałej godziny, z drugiej targały mną wątpliwości czy się do nich przyłączyć. Ostatecznie zwyciężyła
we mnie chęć ustawienia się w tej pielgrzymce do wyższego. Przyświecała mi potrzeba osiągnięcia
celu. Lubię wyzwania. Ten swo„Cokolwiek kierowało osobami, isty challenge to oczywiście moja
obcowania z niekwestioktóre mimo pewnych niedogod- potrzeba
nowaną przez nikogo sztuką.
ności postanowiły odwiedzić
Właściwie jako artysta malarz,
grafik i rysownik znam dość dopoświęconą mu wystawę
brze twórczość Stanisława Ignacew Muzeum Narodowym
go Witkiewicza. Ba! Niektóre z jego dzieł uwielbiam, inne zaś buw Warszawie, przyszło im
dzą we mnie mieszane wrażenia.
uczestniczyć w czymś, co
Niemniej obejrzenie tych prac w
dużej masie to co innego niż ogląjest ponadczasowe“
danie pojedynczo poszczególnych
obrazów, rysunków pasteli. Wystawy tego typu jak ta mają tę zaletę, że dają możliwość szerszego,
bardziej całościowego wglądu w to, co artysta zrobił, i jak to zrobił. Cóż zatem? Pozostawało uzbroić się w cierpliwość i cieszyć się, gdy ktoś ze stojących przede mną rezygnował.
Długi czas oczekiwania na upragnione wejście do budynku (było naprawdę zimno) skłaniał
mnie do refleksji nad fenomenem, który miałem przed oczami. Oto artysta kojarzony ze środowiskiem krakowskim i zakopiańskim, choć urodzony w Warszawie, przyciąga po latach prawdziwe tłumy. Wydawało mi się wcześniej, że chętnych będzie ubywać wraz z upływem czasu, że wszyscy chętni zdążyli już zaspokoić swoje zaciekawienie kontrowersyjną postacią przedwojennego manierysty i jego dziełami, a tu masz! Kolejka rekordowa właśnie ostatniego dnia…
Ze względu na to ogromne zainteresowanie publiczności Muzeum Narodowe przedłużyło godziny otwarcia do godziny 22, ale tylko na wystawę Witkacego. Inne zamknięto już o 18. Jednym słowem, organizatorzy wyszli naprzeciw zapotrzebowaniom.
Właśnie. Warto zadać sobie pytanie – czym jest w istocie to zapotrzebowanie? Czy to chęć poznania dorobku z dziedziny sztuk wizualnych, czy też bardziej pociągająca jest otoczka towarzysząca
twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, nie tylko jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Powszechnie wiadomo, że był artystą utalentowanym w wielu dziedzinach. Spełniał się artystycznie jako malarz, rysownik, ale też pisarz, filozof, krytyk i teoretyk sztuki. Niewątpliwie był postacią nietuzinkową – artystą wielowymiarowym, który wyprzedzał swoją epokę. Jego sarkastyczne poczucie humoru jest dla nas nadal atrakcyjne. Żył w przełomowych i tragicznych czasach. Tragedie i dramaty towarzyszyły mu, nie wyłączając jego najbliższego otoczenia. Jego twórczość to
rejestracja zmian cywilizacyjnych, politycznych, społecznych.
Cokolwiek kierowało osobami, które mimo pewnych niedogodności postanowiły odwiedzić poświęconą mu wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie, przyszło im uczestniczyć w czymś,
co jest ponadczasowe. Ponad 500 różnorodnych prac, w tym obrazów, rysunków, pasteli i fotografii pozwoliło im zapewne wzbogacić swą wiedzę na temat autora Czystej Formy, pierwotnej
wizji artystycznej, Firmy Portretowej, przeżyć metafizycznych Witkacego, wspomaganych niektórymi przyjmowanymi przez niego substancjami oraz działań performatywnych i paraartystycznych. Tak czy inaczej, wystawa stała się wydarzenie. Jednym z niewielu, które odniosły aż taki
sukces i popularność.
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co będzie, jeśli przyszłoroczne wybory wygra opozycja? Łatwo przewidzieć – rewanżyzm,
zemsta, masowe usuwanie ze stanowisk ludzi PiS i obsadzanie ich swojakami w ramach
„konieczności naprawy państwa”, jak również likwidacja programów społecznych pod
hasłem „dosyć rozdawnictwa”. A przecież nie chodzi o to, by zlikwidować wszystko jak leci, ale
opracować ekonomicznie uzasadnione normy i tak usprawnić system społecznej pomocy, by
nie kojarzył się z rozdawnictwem. Prezydent USA Ronald Reagan mawiał: „Państwo powinno pomagać tylko 20 procentom całego społeczeństwa – 10 procentom, które stanowią najbogatsi, ponieważ to oni napędzają gospodarkę i dają miejsca pracy, oraz 10 procentom, które stanowi biedota nieradząca sobie w życiu. Reszta da radę”. Dzisiejsza opozycja przez długich 8 lat trzymała pełnię władzy w państwie, mając własnego prezydenta, premierów oraz większość w obu parlamentach. Ale stała się butna, przekonana o własnej nieomylności, arogancka i oderwana od rzeczywistości. Politycy tej formacji odwrócili się plecami do mas. Populiści tylko na to czekali. Masy powiedziały wreszcie rządzącym elitom „dość” i zwróciły się ku Prezesowi oraz jego drużynie,
bo ci podali masom dłoń i obiecali lepsze życie.
Masy nie mogły wiedzieć, że za populistyczną polityką kryje się zamordyzm. Ale nawet gdyby o tym wiedziały i tak prawdopodobnie poparłyby partię Prezesa, ponieważ ogarnęła je euforia, że wreszcie znalazł się na scenie politycznej ktoś, kto zauważył ich samych oraz trapiące ich
problemy. W ten sposób stało się to, co się stało – butna i arogancka partia rządząca oddała państwo bez walki w ręce populistów.
Co dzisiaj mamy w kraju? Postępujące podziały w społeczeństwie oraz pochówek solidarności,
która była polskim znakiem firmowym. Mamy skłóconych z całą Europą populistów – szkodników
rujnujących gospodarkę i demolujących sądownictwo oraz nieporadną, nieustannie biadolącą opozycję. Mamy też benzynę po 7 zł za litr i rachunki za energię kilkaset procent wyższe niż pół roku
wcześniej. Oczywiście „nie jest to wina rządu, to wina wojny na Ukrainie, galopującej inflacji, Putina oraz Tuska”. Wymigując się od odpowiedzialności, PiS zapomina, że każdy rząd ma psi obowiązek zadbać przede wszystkim o dwa obszary: o tanią energię dla obywateli i przedsiębiorstw,
bo na energii opiera się byt, oraz o nienaruszalność granic państwa. Reszta jest mniej ważna.
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uż w czerwcu 2015 r. Komisja Europejska w kolejnym raporcie z postępów we wdrażaniu
dyrektywy o promocji Odnawialnych Źródeł Energii ostrzegła Polskę i Węgry, że mogą nie
zrealizować swoich celów dotyczących OZE na 2020 rok. I co robi rząd PiS? Zaledwie rok
później, jakby na przekór, wybiera wariant inicjatywy poselskiej i w ciągu zaledwie 7 tygodni w Ministerstwie Energii powstaje ustawa, która na najbliższe sześć lat kompletnie utrupia polski rynek
OZE (zwłaszcza instalacji wiatrowych). Co mi z tego, że ostatnio premier rządu sypał na łeb popiół
mówiąc o popełnionym błędzie? Straciliśmy 6 lat i dzisiaj na przykład balkonowa fotowoltaika podbija Niemcy, gdzie obywatele mają już kilkaset tysięcy tego rodzaju instalacji, oszczędzając na
energii, a my tradycyjnie jesteśmy w ogonie Europy i z drżeniem serc oczekujemy zimy. Roczne
oszczędności z taniej balkonowej instalacji fotowoltaicznej mogą sięgać nawet tysiąca złotych. To
tylko jeden z przykładów niemocy, nieudolności, braku wyobraźni i zwykłej głupoty członków naszych rządzących. To także efekt oddania władzy w ręce populistów – szkodników, nieudaczników.
Naród, który nie patrzy w przyszłość i bezmyślnie, kierując się sympatiami, emocjami oraz interesem własnym, oddaje władzę w państwie w ręce populistów, nacjonalistów, bądź faszystów – nie
zasługuje na lepszy los.
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Festiwal, który da oświecenie...
Ulotka zapraszająca na konferencję prasową w Ursynowskim
Centrum Kultury “Alternatywy”, poprzedzającą Festiwal,
nie zapowiadała wielkich
atrakcji. Jednak już na miejscu
okazało się - choćby tylko po zapoznaniu się z programem Festiwalu - że przybycie nie było
czasem straconym. Konferencję
prowadzili dr Krzysztof Czubaszek dyrektor UCK “Alternatywy” i zarazem pomysłodawca
koncepcji Festiwalu oraz dr
hab. Ewa Zaraś - Januszkiewicz
z Katedry Ochrony Środowiska i
Dendrologii SGGW.
- Jak wiemy, jest bardzo dużo festiwali w Polsce - rozpoczął swoją wypowiedź
dyrektor Krzysztof Czubaszek. - Jednak nasza propozycja jest czymś nowym, takiego festiwalu w Polsce jeszcze
nie było. Jest to festiwal humanistyczny, dlatego że z założenia jest to festiwal
interdyscyplinarny, któremu najbliżej
do dwóch dziedzin kultury i nauki. Jest
w tym literatura, jest teatr, i inne zazębiające się obszary kultury. Jednak te
dwa obszary - szeroko pojęta kultura
oraz nauka, to połączenie nowe. Takiego festiwalu w Polsce jeszcze nie było.
Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka
się z zainteresowaniem odbiorców, dla
których poruszane podczas festiwalu
tematy są ważne. Chcielibyśmy, by ten
festiwal był wydarzeniem cyklicznym mówił dr Krzysztof Czubaszek.
Zgodnie z planami, każde cykliczne
wydarzenie festiwalowe miałoby swój
temat wiodący. Temat obecnego festiwalu został sformułowany w sposób
niepokojący i zarazem prowokujący:
Czy to już koniec... świata? Zarysowa-

ny problem wynika z faktu obecnych
realiów świata, z faktu, że pod wieloma
względami żyjemy w szczególnej epoce, a właściwie na styku różnych epok.
Rodzi to liczne niepokoje. Chęć traktowania siebie jako centrum celów świata wywołuje szereg negatywnych skutków, jak chociażby zmiany klimatyczne,
i rodzi pytanie w jakim kierunku to
zmierza i czy jesteśmy w stanie zawrócić z tej niedobrej drogi. W sąsiednim
kraju Ukrainie toczy się krwawa, bezwzględna wojna, i ta wojna wyznacza
również pewną cezurę w podejściu do
rzeczywistości. Ta rzeczywistość nie będzie już taka sama jak przed tą wojną na pewno nastąpiło już pewne przewartościowanie rzeczywistości. Obserwujemy również dekonstrukcję autorytetów, następuje rozdźwięk międzypokoleniowy, coraz trudniej się nam
porozumieć względem choćby wspólnych wartości, i o tym również będzie
mowa podczas Festiwalu.
Festiwal w założeniu ma dać okazję
do spotkania i porozmawiania z najwybitniejszymi ludźmi kultury i nauki,
artystami, społecznikami - którzy przybędą do Ursynowskiego Centrum Kultury. Wśród gości znajduje się jeden z
najwybitniejszych polskich pisarzy Wiesław Myśliwski, aktorka Krystyna Janda, Joanna Rajkowska, Michał Rusinek,
ks. profesor Alfred Wierzbicki i wiele,
wiele innych osobistości kultury, sztuki
i nauki. Wydarzenie dotyka styku kultury i nauki, zbliżając lub nawet zrównując płaszczyzny reakcji i komentarzy
dotyczących tych wyzwań w środowiskach artystycznych i naukowych.
Tegoroczny Festiwal Nowe Oświecenie to szansa uczestnictwa w fascynujących spotkaniach w ciągu czerech dni z

wybitnymi artystami i naukowcami. To
możliwość poznania wydarzeń muzycznych i plastycznych, przedsięwzięć ekologicznych i działań kulinarnych. A dodatkowo również okazja do integracji
międzypokoleniowej.
Każdy z czterech dni, od godziny 10
do późnego wieczora, zapewni nawet
dziesięć różnorodnych wydarzeń z różnych dziedzin. Już w czwartek - o książkach obywatelskich, spacer po Centrum
Wodnym SGGW, warsztat czytania
wrażeniowego, spotkanie z hydrologiem, raport o nowym świecie, wymyślanie końca świata, “Czy to już koniec
religii?”, i na koniec koncert. To tylko
hasła dnia pierwszego Festiwalu, bez
zarysowania głębszej treści, jednak
wskazujące, jak ważne i głębokie problemy będą się tam pojawiały. A takich
dni jest cztery.
Pomysłodawcy Festiwalu pamiętali
również o dzieciach. Każdego dnia festiwalowego przed południem będzie
rozbudowany blok zajęć i wydarzeń,
specjalnie ukierunkowanych na dzieci.
Jest to równocześnie oferta organizatorów dla grup szkolnych, opiekunów,
rodziców.
Pozornie odrębny, ale jednak spójny
z prezentowanymi wcześniej tematami stanowią obszary naukowe i odrębnie ekologiczne, przygotowane przez
SGGW. Mówiła o tym dr hab. Ewa Zaraś - Januszkiewicz z Katedry Ochrony
Środowiska i Dendrologii SGGW. Zwróciła uwagę na hybrydowość tematyczną Festiwalu, prowadzącą do spotkania się dwóch jakości, które na pierwszy
rzut oka zdają się być nie spójne, ale
rozłączne, jak sztuka, kultura i nauka.
Jednakże historia filozofii, historia świata, historia nawet przeciwstawnych

dziedzin i nauk pokazuje, że te pozornie rozłączne zespoły muszą ze sobą
współdziałać. Są przecież opisem tej
samej rzeczywistości, tylko rozumianej
i ujmowanej różnymi narzędziami, różnymi środkami percepcji, różnymi metodologiami poznawczymi. Spojrzenie
podczas spotkań i prezentacji Festiwalu na te różnorodne i zdawałoby się niespójne obszary, da możliwość spojrzenia z jakby innej - trzeciej strony medalu. Może nawet da możliwość uzyskania
jakiejś syntezy, choćby częściowej, pogłębienia rozumienia świata współczesnego. Czym jest, do czego dąży, co mu
zagraża, czym my jesteśmy w tym świecie, czy - i jaki - ma to wszystko sens.
Wydarzenia lutowej agresji na Ukrainę
spowodowały, że znany nam, dotych-

czasowy świat w jakimś zakresie już się
skończył. Musimy więc stworzyć nowe obszary jakości. Jednak aby je stworzyć, musimy zidentyfikować, z czym
mamy do czynienia. Przybliżenie tych
aspektów może ułatwić cykl spotkań
przygotowanych na Festiwal przez
SGGW.
Zapowiada się fascynujące wydarzenie intelektualne. Szansa zrozumienia
kłopotów cywilizacyjnych, źródeł kłopotów, ale i szansa znalezienia rozwiązania tych kłopotów. Warto przyjść. Spotkajmy się na Festiwalu.
Wszystkie niezbędne informacje programowe i organizacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.festiwalnoweoswiecenie.art.
Bogusław Lasocki

Tłuste koty Morawieckiego w odwrocie

Protest „Tylko Ciemność”
Pod hasłem „Tylko Ciemność” samorządowcy protestowali w Warszawie przeciwko nieuzasadnionym podwyżkom cen energii i rosnącym kosztów życia. Wspólnie złożyli petycję na ręce marszałków Sejmu i Senatu, przeszli
pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, tam zabrali
głos reprezentanci dużych miast i małych miasteczek.
– Kryzys energetyczny jest faktem. Widzimy to choćby w kilkusetprocentowych podwyżkach cen energii, z jakimi spotykają się samorządy w całej Polsce. Te pieniądze powinny służyć mieszkańcom.
Powinniśmy decydować, czy zostaną przeznaczone na tę usługę, czy
na tamtą inwestycję. Tymczasem jesteśmy zmuszeni decydować, czy
skrócimy świecenie latarni, czy raczej ograniczymy podświetlanie
budynków, żeby choć odrobinę ograniczyć horrendalne koszty. A
rządzący próbują przykryć swoją wielomiesięczną bezczynność
propagandowo przerzucając odpowiedzialność na samorządy –
mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. –
Dość tego! Jeżeli nie radzicie sobie z pandemią, z kryzysem uchodźczym, kryzysem energetycznym to oddajcie władzę – apelował
podczas protestu prezydent Warszawy.
Samorządowcy uważają, że polskie samorządy, miasta i miasteczka, które stanowią centrum życia i aktywności milionów Polaków bez
własnej woli zostały postawione do nierównej walki. Naprzeciw nim
stanęły spółki energetyczne, podległe Skarbowi Państwa, które próbują bogacić się kosztem mieszkańców. Ponadto rząd już kilkakrotnie pozbawił wspólnoty lokalne wypracowanego przez miasta i gminy dochodu z PIT, ograniczył subwencję oświatową i obciąża coraz
większą częścią kosztów finasowania oświaty samorząd. Tylko dla
Warszawy pełny ubytek dochodów z PIT w latach 2019-2023 wynosi 7 mld 468 mln zł, a suma rekompensat rządu to 1 mld 320 mln zł.
W wielu gminach przetargi na energię nie zostały rozstrzygnięte
lub żadna firma nie stanęła do przetargu. A w niektórych przypadkach wzrosty cen energii oferowane samorządom przez podległe
państwu polskiemu podmioty energetyczne sięgają nawet 800900%. Spółki Skarbu Państwa startując w przetargach na dostawę
energii elektrycznej, służącej do oświetlania placów i ulic miast i wsi,
szkół, żłobków i przedszkoli, domów pomocy społecznej i bibliotek,
proponują stawki kilkukrotnie wyższe niż w latach poprzednich, nieadekwatne do sytuacji rynkowej czy wręcz spekulacyjne.
Organizatorami protestu byli: Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski oraz Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek
MB
Powiatów Polskich .

W łonie Zjednoczonej Prawicy nasiliła się ostatnio
wewnętrzna wojna o wpływy w obsadzaniu najważniejszych stanowisk w
spółkach Skarbu Państwa. Stronami są premier Mateusz Morawiecki
i minister aktywów państwowych Jacek Sasin
wspierany przez grupę
starych towarzyszy partyjnych PiS.
Od dnia powierzenia mu teki
premiera Morawiecki natychmiast zaczął obsadzać najbogatsze spółki Skarbu Państwa swoimi ludźmi. Są nazywani „harcerzami premiera”, ponieważ
mają wspólną przeszłość w
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, a także „Tłustymi kotami”. Jest to ekipa złożona z ludzi
w średnim wieku, w większości
nieznanych bądź mało znanych
w strukturach PiS. Drugą ekipą
promowaną przez premiera są
byli działacze „Solidarności Walczącej”, założonej przez nieżyjącego już Kornela Morawieckiego, ojca szefa rządu.
Zanim Jacek Sasin, minister
nadzorujący państwowe spółki,
zdołał się połapać, najważniejsze i najbardziej smakowite frukta padły łupem ludzi Mateusza
Morawieckiego. Po blisko czterech latach w fotelu szefa rządu
Morawiecki zdołał zgromadzić
w swoich rękach całkowitą władzę nad polską gospodarką. Takiej sztuki nie dokonał żaden
premier polskiego rządu od 1989
roku. Zaufani ludzie Morawieckiego byli wszędzie, w każdej liczącej się państwowej spółce czy
banku. Dzięki tak mocnemu zapleczu premier miał nadzieję
ogrywać każdego politycznego
przeciwnika. Jednak zaplecze
biznesowe to nie zaplecze polityczne, o czym Morawiecki przekonuje się dzisiaj w sposób bardzo bolesny. Taki stan rzeczy nie
mógł bowiem zostać zaakceptowany przez starych towarzyszy

partyjnych, dla których Morawiecki jest przybłędą i chłopcem
na posyłki prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Rozpoczęły się podchody, które rychło przeobraziły się w wojnę pomiędzy premierem a jego
ministrem, należy mocno zaznaczyć – skrzętnie skrywaną przed
opinią publiczną. W centrali PiS
wiedziano od dawna, że Mateusz Morawiecki nie ma tak mocnej pozycji w partii, by na dłuższą metę marzyć o wygraniu ba-

Marcin Chludziński i Jerzy Paluchniak, prezes i wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
jednej z najbogatszych państwowych spółek.
To zaufani ludzie premiera. O
Chludzińskim zrobiło się głośno
za sprawą ściągnięcia z Chin tysięcy maseczek z fałszywymi certyfikatami, wokół których zrobili sobie potężną akcję wizerunkową sam premier i prezydent
Andrzej Duda (olbrzymią Mriję,
największy samolot świata – z
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talii z Jackiem Sasinem. Było jedynie kwestią czasu, kiedy zacznie tracić wpływy, swoich ludzi
i grunt pod nogami. Wróble
przesiadujące na dachu siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej
ćwierkały ostatnio, że premierowi rządu wybito już większość
zębów i pozostały mu tylko trzy.
W lutym odebrano mu zasobną
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, nowym prezesem
został Dariusz Budrowski, dotychczasowy dyrektor Biura
Łomżyńskiego Forum Samorządowego. W październiku Morawieckie otrzymał jeszcze potężniejszy cios. Zostali odwołani

lewymi maseczkami – witano na
lotnisku im. Chopina niczym głowę obcego mocarstwa). Brakowało tylko Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego. Nawet arcymistrz komedii Bareja
by tego nie wymyślił...
Fotel prezesa KGHM Polska
Miedź S.A. przejął Tomasz Zdzikot, były warszawski samorządowiec, później cień Mariusza
Błaszczaka w MSWiA i w resorcie obrony narodowej. Szykowany na nowego premiera Mariusz
Błaszczak, Jacek Sasin, Henryk
Kowalczyk, marszałek Sejmu
Elżbieta Witek i była premier Beata Szydło są w ostrej opozycji do

Morawieckiego. Nie jest to dzisiaj żadną tajemnicą.
Stara partyjna gwardia nie
może tolerować sytuacji, że ktoś
spoza partyjnych szeregów otoczył się i obficie karmi ludzi bez
żadnych zasług dla PiS, których
nie było przez osiem chudych lat
w ławach opozycji. A trzeba wiedzieć, że Marcin Chludziński pełnił także funkcję członka rady
nadzorczej PZU, za co wypłacono mu ponoć w latach 2016-21
łącznie 1,032 mln złotych. Będąc prezesem KGHM w latach
2018-22, zarobił prawie 6 milionów. Tak więc trzy ostatnie zęby
w szczęce premiera Morawieckiego to ten najważniejszy i najsilniej zakorzeniony trzonowy,
czyli Polski Fundusz Rozwoju,
kluczowe ogniwo gospodarczych przedsięwzięć rządu PiS,
kierowane przez Pawła Borysa,
a dalej to Agencja Rozwoju Przemysłu rządzona przez Cezariusza Lesisza, byłego kierowcę i
ochroniarza Kornela Morawieckiego oraz jako trzeci ząb spółka
Totalizator Sportowy. Prezes zarządu TS Olgierd Cieślik i wpływowa wiceprezeska Magdalena
Kopka-Wojciechowska znajdują
się liście „Tłustych kotów” Morawieckiego. Cieślik, poza pełnieniem zaszczytnej i wysoko płatnej funkcji prezesa TS, pełni również zaszczytną i wysoko płatną
funkcję członka Rady Nadzorczej KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Czy
po przemeblowaniach w zarządzie KGHM nadal jest on członkiem Rady Nadzorczej tej spółki
– nie wiadomo. Wiadomo natomiast od wróbli przesiadujących
na dachu budynku centrali PiS
przy ul. Nowogrodzkiej, że dni
ludzi Morawieckiego w spółkach
Skarbu Państwa są policzone, a
nowym premierem rządu – mimo dementi prezesa Kaczyńskiego – ma zostać inny jego ulubieniec Mariusz Błaszczak, obecnie
minister od wojny i zbrojeń.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

AKORDEON CRUCIANELLI 120
sprzedam, tel.: 518 787 127
ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery,k odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

ANGIELSKI, NIEMIECKI
(Lingwistyka UW) z ponad
20.letnim doświadczeniem,
przygotowanie do egzaminów
A1-B2, tel. 608 323 660
EMERYTOWANA nauczycielka
matematyki pomoże
ośmioklasiście przygotować się do
egzaminu, tel.: 889 668 952
HISZPAŃSKI, 507 087 609
KOREPETYCJE
Szkoła Podstawowa,
tel. 510 380 926
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DO WYNAJĘCIA bezpośrednio
dom 400 m2 na biuro, Mokotów,
blisko metra Wilanowska,
602 770 361
KUPIĘ las koło Prażmowa,
602 770 361
PIĘKNE działki rekreacyjne
leśne k. Prażmowa, 602 770 361,
791 394 794
SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Mokotów, 147 m2, 5 pok.
ul. Cybernetyki, ochrona,
garaż, wysoki standard,
601 720 840
! Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski,
601 720 840
! Powiśle, 49 m2, 3 pok.,
c. 610 tys. zł, 601 720 840
! Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów , 65 m2, 3 pok.,
cegła, c. 740 tys. zł, 601 720 840
! Włochy, 71m2, 3 pok.,
c. 805 tys. zł, 601 720 840

Domy:
! Dom Konstancin, 70 m2
+ możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840
! Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg.,
601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
! Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka,
stan deweloperski, piękna dziełka,
c. 1,3 mln.zł do negocjacji,
601 720 840

! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal
z najemcą, gastronomia, c. 1 mln
550 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Sadyba, lokal handlowy
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840
! Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c. 1 mln 650
tys. zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

Lokale handlowe :
! Centrum 58 m2 z dobrym
najemcą, tylko 830 tys., zł.
601 720 840
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż,
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840
! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 601 720 840

AAA MALOWANIE,
remonty, glazurnictwo, panele,
669 945 460 tanio

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń: 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

ROLETY,
plisy, żaluzje,
producent,
602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
POKRYCIA dachowe,
tel. 730 358 998

Kardynał Dariusz
Lekarz stomatolog
Drodzy pacjenci z radością
pragniemy poinformować, że
Doktor Kardynał przyjmuje tylko
w gabinecie „MERIDIANO”,
ul. Puławska 233 lok. 83
(pomarańczowy budynek za
starym bazarkiem).
Godziny przyjęć: 10-20,
Tel.: 666 609 388
Zapraszamy
MERIDIANO
Agata i Marta Jasiczek
ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena,
601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720
! Mokotów, 90 m2, 3 pokoje,
z windą, wysoki standard, garaż,
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840
! Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, tel. 601 720 840

PRANIE
dywanów, wykładzin, kanap,
mycie okien,
669 945 460

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, gładź,
505 735 827
MOSKITIERY
602 380 218

DLA ZORGANIZOWANEJ,
czystej kobiety (chętnie z Ukrainy
z podstawową znajomością
polskiego) pokoik za symboliczną
opłatą w dwupokojowym
mieszkaniu, w zamian za nadzór
nad sprawną fizycznie i umysłowo
starszą panią. W obowiązkach
sprzątanie raz w tygodniu i
okazjonalne zakupy. Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury 15A.
Tel. kontaktowy: 601 055 695
POSZUKUJEMY
i zatrudnimy
cieśli szalunkowych, zbrojarzy,
pracowników do prac
ogólnobudowlanych
oraz brygady do pracy
w Warszawie,
790 300 780
ZATRUDNIĘ do sprzątania
bloków i terenów, 510 056 006;
509 318 602

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY DZWONIĆ
POD NUMER
509 586 627

15

„Osobliwości botaniczne”
Agnieszki Rogóz
w Galerii Działań

Ważne telefony
Ursynów

Jest okazja zobaczyć osobliwe wizerunki roślin. Fotografie z serii „Zielnik” powstały w wyniku specjalnej
techniki realizowanej bez użycia obiektywu aparatu fotograficznego i kliszy negatywowej. Botaniczne okazy –
zebrane w okresie kwitnienia – układane były bezpośrednio na arkuszach papieru fotograficznego i poddane naświetlaniu przez promienie słoneczne. Chociaż
użyty został papier do fotografii czarno-białej to jednak tworzyły się na nim barwne wizerunki.
Artystka obserwowała powstawanie tych „śladów” roślin i w
wybranym momencie zatrzymywała ten proces, zamykając powstałe (a nieutrwalone) wizerunki w światłoszczelnym pojemniku. Na wystawie eksponuje cyfrowe kopie takich zatrzymanych
zapisów roślin. Artystka akceptując nie do końca przewidywalne re- Miał wielu zwolenników, ale też zdecydowanych przeciwników. Swoje życie poświęcił walce o niepodległość Polski i
Stanów Zjednoczonych. Niektórzy jego
krytycy wytykali mu przynależność do
masonerii, chociaż do dziś nie ma dowodów na przynależność Kościuszki do
wolnomularstwa polskiego, francuskiego, szwajcarskiego ani jakiegokolwiek…
Dbał o najuboższych, wyzwolił z poddaństwa
chłopów w należących do niego dobrach. Zapisał
w testamencie cały swój majątek Murzynom amerykańskim. Jego barwne życie mogłoby posłużyć
za kanwę dla wielu filmów. Powstały na jego temat liczne opracowania naukowe. Był niezwykle
aktywnym człowiekiem, oddanym sprawie niepodległości Polski.
Wielu ciekawych szczegółów można było dowiedzieć się podczas XXXIX Międzynarodowego
zultaty tego działania umożliwiła roślinom, by w wyniku alchemicz- Sympozjum Kościuszkowskiego oraz Warszawnego niemal procesu wytworzyły nową jakość wizualną, swoistą es- skiej Sesji Kościuszkowskiej 14 października w
tetykę o sugestywnej wymowie. Subtelny koloryt obrazów z serii Muzeum Niepodległości. Wydarzenia te propagu„Zielnik” może być znakiem melancholii spowodowanej unaocznie- ją wiedzę o wielkim bohaterze narodowym, jakim
niem przemijania. Jednakże ważniejsza jest osobliwa afirmacja był Tadeusz Kościuszko. Uczestniczyli w niej, obok
roślin, które pod działaniem słońca nie odwzorowały dokładnie swo- naukowców, uczniowie i nauczyciele szkół koich barw, lecz ujawniły na fotograficznym papierze swoje bota- ściuszkowskich z całej Polski. Oprócz wykładów i
niczne tajemnice.
dyskusji zaprezentowane były dzieła malarskie
Z wykorzystaniem tej samej techniki artystka stworzyła także „Bukiety” – kompozycje z kwiatów i liści. Nawiązują one do wywodzącej się z XVI wieku tradycji malarskiego tematu jakim jest martwa
natura. Pod względem rodzaju kompozycji szczególnie bliskie są malarstwu bukietów Jana Breughla zwanego Aksamitnym. Wolne są
jednak od aury przepychu i wspaniałości, tak charakterystycznej dla
obrazów słynnego twórcy z Flandrii. „Bukiety” Rogóz sięgają bowiem do innych rejestrów wrażliwości, kierują ku docenianiu surowej prostoty ograniczonej gamy kolorów. Wystawa prezentuje też
inne osobliwe prace zawierający wizerunki roślin. Zapraszamy na
otwarcie w piątek, 21.10.2022 o godz. 19 w Galerii Działań SMB
Imielin, ul. Marco Polo 1. Zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału
Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.
G r z e g o r z B o r kow s k i

Sympozjum Kościuszkowskie
upamiętniające Kościuszkę, a także publikacje poświęcone tej postaci.
W ramach XXXIX Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego 14 października 2022
roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów odbył się koncert Chóru Akademii Seniora przy Domu Kultury Arhus w Dzielnicy Ursus przy akompaniamencie Aliny Małachowskiej. Następnie dr
Leszek Marek Krześniak, prezes Fundacji Kościuszkowskiej oraz Krzysztof Bąkała, kierownik Działu
Edukacji Muzeum Niepodległości zainaugurowali wernisaż wystawy „Kościuszkowskie Telegramy patriotyczne”. To rodzaj ówczesnych pocztówek z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki chętnie
wysyłanych podczas zaborów. Telegramy prezentowane na wystawie pochodzą ze zbioru wrocławskiego kolekcjonera Krzysztofa Lachowicza.
Po raz pierwszy została ona udostępniona szerszej
publiczności.
Na zakończenie Sympozjum w sali multimedialnej odbyła się Warszawska Sesja Kościuszkowska z udziałem wyjątkowych prelegentów,
wybitnych znawców życiorysu Tadeusza Kościuszki. W wydarzeniu wzięli również udział studenci
Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Mirosław Miroński

Wilanów w jesiennej odsłonie

Jeszcze niedawno ogrody
wilanowskie tonęły w
kwiatach. Zewsząd dochodziły zapachy róż, lilii i innych przepięknych kwiatów zarówno polskich, jak
i pochodzących z najrozmaitszych zakątków świata. Wraz z nadejściem
chłodów te naturalne
wonne i kolorowe ozdoby
zostały zastąpione przez
kwiaty sztuczne…
Wielkie kielichy z barwnymi
przeźroczystymi płatkami unoszą się wysoko ponad głowami
zwiedzających. Przytłaczają trochę swymi rozmiarami, ale trzeba przyznać, że robią wrażenie.
Na dodatek o zmierzchu rozświetlają przestrzeń wokół. Stanowią bowiem elementy instalacji oświetleniowych Królewskiego Ogrodu Światła. Co ciekawe,
choć ta nowa aranżacja ingeruje w otoczenie pałacu wilanowskiego nie gryzie się zanadto z
architekturą budynków ani z
aranżacją parku i ogrodów.
Tegoroczny Królewski Ogród
Światła ma kilka niespodzianek
dla zwiedzających. Na głównym
dziedzińcu Pałacu Wilanowskiego rozmieszczono kompozycje
świetlne nawiązujące do życia
Jana III – historii jego miłości do

Marii Kazimiery, wojen oraz niektórych wydarzeń z ówczesnej
dyplomacji. Całość tworzy bajkową scenerią do zdjęć pamiątkowych na tle oświetlonej królewskiej rezydencji.
Rozświetlona pergola przystrojona liśćmi winorośli, cytryn,
wawrzynu i agrestu wiedzie nas
do Ogrodu Północnego. U wejścia do niego ujrzymy instalacje
nawiązujące do siedemnastowiecznej stylistyki. Za pergolą z
mroku wyłaniają się wydry. To
nawiązanie do historii królewskiego pupila - wydry zwanej Robakiem. Szerzej o tym przymilnym zwierzaku wspominał kronikarz Jan Chryzostom Pasek,
do którego owa wydra należała. Niestety, po oddaniu jej królowi zakończyła swój żywot niefortunnie. Zginęła ugodzona halabardą przez dragona strzegącego pałacu. Biedak nie wiedział
nic o oswojonej wydrze - darze
dla króla Jana. Pozbawił więc
nieszczęsnego Robaka życia uderzeniem halabardy. Rozgniewany i zrozpaczony po stracie ulubieńca król o mało nie pozbawił
życia postawionego przed nim
dragona. Skończyło się szczęśliwie dla niego jedynie na chłoście, o ile można to uznać za
szczęśliwe zakończenie. Król

przez kilka dni do nikogo się nie
odzywał. Tak przeżywał śmierć
przemiłego czworonożnego figlarnego futrzaka. Zainteresowanych tym wydarzeniem
sprzed stuleci odsyłam do Pamiętników wspomnianego wyżej Jana Chryzostoma Paska.
W Ogrodzie Południowym
przy Oranżerii czeka na wszystkich niespodzianka. To mitologiczne postaci i scenki. Tu spotkamy Zeusa gromowładnego,
Heraklesa walczącego z hydrą i
Posejdona wśród rozkołysanych
fal morskich. W innych miejscach wśród ruin dostrzeżemy
inne bóstwa i mityczne stworzenia. Na górnym tarasie natkniemy się na astronomiczne akcenty. Znajdziemy tu odniesienia do
dwóch wybitnych postaci – króla Jana III i astronoma Jana Heweliusza. W Obserwatorium zaś
zobaczymy urządzenia astronomiczne pozwalające sięgać
gwiazd i wyjątkowy zegar.
Na dolnym tarasie barokowego ogrodu znajduje się Muzyczny Ogród Marzeń. Odbywają się
w nim pokazy łączące światło i
muzykę a wszystko to przy
akompaniamencie muzyki klasycznej. Usłyszymy tu takich
kompozytorów jak: Piotr Czajkowski, ( fragmenty z „Jeziora
łabędziego”, Antonio Vivaldi
(aria z opery Giustino), Jan Sebastian Bach (III Koncert brandenburski G-dur).
Ogród Różany Raffaello to kolejna atrakcja dla zwiedzających.
Po raz kolejny Ogród Różany rozkwitnie zimą. Wypełniają go zaskakujące rozmiarami kwiaty.
Pozwoli to nieco inaczej spojrzeć
na ogród z perspektywy jego najmniejszych mieszkańców. Przeniesiemy się do kraju baśni i fantazji. I to wszystko w Wilanowie.
Mirosław Miroński

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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