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J uż tradycyjnie o tej porze ro-
ku fani Świąt Wielkanocnych
lubią prawić o ich wyższości

nad Świętami Bożego Narodzenia.
W rozleglejszej skali historycznej
można z kolei toczyć spory o wyż-
szości jakiegoś wyznania nad inną
religią i tak spierać się w nieskoń-
czoność, no bo jakże argumento-
wać przeciwko jednemu dogmato-
wi innym dogmatem? Przed wojną
– już nie tyle fani, ile fanatycy ka-
tolicyzmu stworzyli w polskich wa-
runkach uniwersyteckich „getto
ławkowe”, wskazując zwolenni-
kom wyznania mojżeszowego,
gdzie ich miejsce w studenckim szy-
ku. Dziś skrajni narodowcy jakby
odżyli i w swoim programie mocno
eksponują odrębność religijną. Z
felietonu Wojciecha Teistera w „Go-
ściu Niedzielnym” wynika, że two-
rzą oni w jednej z podkrakowskich
wsi swoisty precedens w postaci
„osiedla katolickiego”, odizolowa-
nego od innych (bezładnych?) sku-
pisk. Sam Teister, człek skądinąd
poglądów konserwatywnych, ma
wszakże w tej sprawie „mieszane
uczucia”, tytułując ów felieton:
„Przedsmak nieba czy wygodne,
katolickie gettto?”. Być może, do
wzięcia kredytu na budowę domu
w takim osiedlu – zamiast stanu
konta w banku wystarczy przed-
stawić jedynie świadectwo chrztu i
rekomendację ojca spowiednika.
Z obywatelskiego punktu widze-

nia jednakże taka „splendid isola-
tion” może cokolwiek dziwić. 

N iczym nowym nie byłaby
szkoła wyznaniowa lub
choćby klub sportowy,

zrzeszający zawodników określo-
nej religii. Wszak w międzywojniu
funkcjonowały w Polsce żydowskie
kluby piłkarskie, zaś pod szyldem
założonej w 1844 w Londynie YM-
CA (Young Men’s Christian Asso-
ciation) rozwijano m. in. sportowe
zainteresowania młodzieży chrze-
ścijańskiej, ale w dzisiejszych cza-
sach podziały wyznaniowe w spo-
rcie mogą co najwyżej rozśmieszyć,
zwłaszcza od momentu, gdy naj-
słynniejszy bokser w historii – po-
gromca naszego Zbyszka Pietrzy-
kowskiego na Igrzyskach Olimpij-
skich w Rzymie – Cassius Clay –
zaczął nagle występować jako Mu-
hammad Ali. 

P onieważ zgodnie z dawną
tradycją należy zrobić coś
ważnego (na przykład się

wykąpać) przynajmniej raz koło
Wielkiej Nocy, ja też w przypływie
nadzwyczajnej mobilizacji w obli-
czu nadchodzących Świąt pozwolę
sobie zwrócić uwagę na to, że już od
2003 roku przyszło nam hołubić
gracką kapelę pod nazwą Zjedno-
czony Ursynów. Z prezentowane-
go na YouTube repertuaru tej kape-
li wyziera patriotyczna troska i stąd
zapewne utwory „Niech żyje Pol-
ska”, „Podnieś godło”, „Dumny syn
tej ziemi” albo „Wilno, Lwów odbi-
jemy”. W stworzonym przez sto-
warzyszenie Duma i Nowoczesność
magazynie wideo o wiele mówiącej
nazwie „Blue Eyes” (Błękitne Oczy)
można wysłuchać wywiadu ze Zjed-
noczonym Ursynowem. A warto
wiedzieć, że  DiN zainicjowała w
swoim programie festiwal surviva-
lu połączony ze strzelaniem z łu-
ku, przeciąganiem liny oraz rzu-

caniem nożem lub kłodą, tworząc
zapewne idealne zaplecze dla Wojsk
Obrony Terytorialnej, ukochanej
zabawki niedawnego ministra An-
toniego Macierewicza. Rap patrio-
tyczny, prezentowany między in-
nymi na festiwalu Orle Gniazdo,
oraz Marsz Wyzwolenia Wodzisła-
wia stały się niejako wizytówką Du-
my i Nowoczesności, a jak ujawnił
wiceprzewodniczący tego stowa-
rzyszenia, tolerancja religijna jego
członków jest tak wielka, że dopusz-
cza koegzystencję chrześcijan i po-
gan. Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku niektórzy członkowie
DiN wzięli udział w świętowaniu
rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, z
czego wynikła draka na całą Polskę,
bo prawdę o tej leśnej uroczystości
ujawnił TVN. 

Z jednoczony Ursynów, zało-
żony przez Sobiepana Ur-
synowskiego, reklamuje się

jako grupa przyjaciół „grająca ka-
wałek solidnego rapu o przekazie
narodowym”. Sporo można o tej
grupie poczytać na portalu „prawi-
cowyinternet.pl” lub w interneto-
wym dzienniku „nacjonalista.pl”.
Na tym ostatnim widnieją też in-
formacje o ważnych wydarze-
niach. W 2016 były to „Rekolekcje
ignacjańskie – 5 dni z Chrystusem
Królem i Jego Niepokalana Mat-
ką”, a w tym roku z jednej strony
„Tradycja Katolicka, dni skupienia
dla rodzin (miejscowość Susiec), z
drugiej zaś „Europa erwache” (Eu-
ropo, obudź się!) – manifestacja
przeciwko Unii Europejskiej zapla-
nowana 29 kwietnia w Dortmun-

dzie. W serwisie informacyjnym
„nacjonalista.pl” czyta się na przy-
kład: „Pamięć o bezkompromiso-
wych patriotach nie ginie. Jeden z
najlepszych synów Rzeczypospoli-
tej – Eligiusz Niewiadomski, który
w akcie desperackiej odwagi i nie-
złomnego patriotyzmu zlikwido-
wał prezydenta mniejszości naro-
dowych Gabriela Narutowicza. W
95 rocznicę jego śmierci, jak co ro-
ku, działacze warszawskiego od-
działu NOP oddali mu hołd. Nacjo-
naliści zebrali się tym razem pod
siedzibą (p)rezydenta Dudy – re-
prezentującego poddaństwo wo-
bec obcych”. 

J ak widać, horyzonty myślo-
we wychowanków współcze-
snego polskiego katolicyzmu

jawią się raczej jako zaścianko-

wość, co w dobie globalizacji, zwią-
zanej ze współczesnymi środkami
porozumiewania się i transportu
na arenie międzynarodowej, wy-
daje się rzeczą zaskakującą. Może
dlatego Polska co chwilę zderza się
z cywilizowanym światem? 

N o cóż, wspomniany Woj-
ciech Teister publikuje też
na portalu publicystycz-

nym „Christus Rex”, na którym
eksponuje się hasło „MONAR-
CHIZM NARODOWY – ustrój poli-
tyczny łączący w sobie ideę monar-
chistyczną z myślą narodową w
duchu rzymskiego katolicyzmu,
dążący do zmiany obecnego Syste-
mu politycznego”. I tam właśnie
przyszło Wojciechowi Teisterowi
zganić partię Prawo i Sprawiedli-
wość za zbytnie kunktatorstwo we
wprowadzaniu absolutnego zaka-
zu aborcji (chyba znowu powstrzy-
manego Czarnym Protestem w ca-
łej Polsce). 

C zarny Protest miał ponoć
przypomnieć najważniej-
szym hierarchom, że w na-

szym kraju wciąż obowiązuje de-
mokracja i jego stolicą pozostaje
Warszawa, a nie Biskupin i że Ko-
ściół powinien przede wszystkim
głosić Dobrą Nowinę oraz miłość
bliźniego miast judzić (nomen
omen). Na szczęście świątynie de-
kanatu ursynowskiego zajmują
się właśnie głoszeniem Ewange-
lii, więc oddycham z ulgą i życzę
wszystkim sąsiadom pogodnych
Świąt Wielkanocnych, a poten-
cjalnym wyborcom władz pań-
stwowych i administracyjnych, że-
by z samego szacunku dla Jezusa
Chrystusa nie czynili z niego poli-
tycznej kukły. Bo to jest dopiero
obraza boska.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l  
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RYS. PETRO/AUGUST

Credit Agricole najchętniej 
polecanym bankiem w Polsce

Bank Credit Agricole po raz trzeci z rzędu znalazł się na czele ran-
kingu najchętniej polecanych banków w Polsce. W niezależnym ba-
daniu firmy Kantar MillwardBrown wskaźnik rekomendacji
klienckich (NPS) dla Credit Agricole wyniósł 49,1 proc. Oznacza to,
że co drugi badany ocenił bank na 9 lub 10 punktów w dziesięcio-
stopniowej skali i chętnie poleciłby go członkom swojej rodziny lub znajomym. To
o ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia dla całego rynku (21 proc). 

Badanie realizowane i finansowane przez Kantar Millward Brown obejmuje populację dorosłych
Polaków w wieku 18-70 lat i opiera się na sondażu telefonicznym. Obecnie jest to najskuteczniej-
sza metoda, która pozwala przebadać grupę najbardziej reprezentatywną dla populacji klientów
banków. Duża próba pozwala zebrać informacje na temat opinii u użytkowników dużych i śred-
nich banków, zarówno w dużych, jak i małych miastach. Dzięki temu można śledzić z roku na rok
dynamikę zadowolenia klientów z poszczególnych banków, zakresu wykorzystywanych usług
oraz postrzegania tych banków. 

Credit Agricole od kilkunastu miesięcy niezmiennie utrzymuje się na czele rankingu Kantar Millward-
Brown. A, że nie jest to przypadek, potwierdzają również wyniki badania firmy TNS „Zoom Finance”,
w którego kolejnych edycjach Credit Agricole zawsze znajduje się w trójce najlepszych banków.  Zda-
niem respondentów obu badań, rekomendacja kogoś z rodziny lub bliskiego znajomego jest decydu-
jąca o wyborze dostawcy usług bankowych, szczególnie jeśli klient rozważa tylko jedną instytucję. Znacz-
nie mniejszą wagę ma lokalizacja placówki banku, jego oferta, czy wysokość opłat i prowizji. 

Warto tu wspomnieć, że klienci nie tylko chętnie polecają Credit Agricole, ale też przenoszą do
niego swoje konta z innych banków. Nieprzerwanie od 2015 roku bank jest liderem w przenosze-
niu kont poprzez system Ognivo, zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W ubiegłym ro-
ku spośród ponad 34 tysięcy kont przeniesionych tą drogą, ponad 64 proc. trafiło właśnie do Cre-
dit Agricole. Z czego wynika popularność naszego banku? Odpowiedź jest prosta: Credit Agrico-
le wyróżnia się na rynku jakością obsługi i unikatowym podejściem do budowania długotermino-
wych relacji. Zawsze słuchamy naszych klientów i szczerze z nimi rozmawiamy, a później wspól-
nie wybieramy takie rozwiązania, jakich naprawdę potrzebują. Doradcy w Credit Agricole nie sku-
piają się na jednorazowej sprzedaży, ale nawiązują z klientami prawdziwe więzi. Nic dziwnego, że
większość klientów jest z nami od wielu, wielu lat. 

Zachęcam wszystkich czytelników „Passy”, którzy jeszcze nie mieli styczności z Credit Agrico-
le, do kontaktu z nami. Od kwietnia ruszamy z nową kampanią, w której pokażemy, że „słuchanie”
jest naprawdę częścią DNA naszego banku (a przekona się o tym sam Dawid Podsiadło, z którym
nawiązaliśmy strategiczną współpracę). Wkrótce przedstawimy też nową, bardzo atrakcyjną ofer-
tę rachunków bankowych powiązaną z pakietem osobistych ubezpieczeń, możliwością persona-
lizacji karty i dodatkowymi benefitami. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i  

A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e
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Na Ursynowie będzie bez-
pieczniej. Jak poinformo-
wał Urząd Dzielnicy Ursy-
nów, już niedługo ruszają
prace związane z doświe-
tleniem – w efekcie w 26
lokalizacjach na Ursyno-
wie zostaną doświetlone
przejścia dla pieszych. 

Zakończenie robót planowane
jest do grudnia 2018 r., a wartość
zaplanowanych prac to około 719
tys. złotych. Wymiana latarni
ulicznych jest realizowana w ra-
mach zadań z Budżetu Partycypa-
cyjnego pt. „Poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci poprzez doświetlenie
przejść dla pieszych na ul. Tanecz-
nej”, „Doświetlenie przejść dla pie-
szych na Ursynowie Północnym”,
„Doświetlanie przejść dla pieszych
na Ursynowie Południowym”. 

„Doświetlenia obejmą aż 29
przejść dla pieszych w 26 lokali-

zacjach obejmujących cały Ursy-
nów. Jest to inicjatywa miesz-
kańców zgodna z polityką Za-
rządu Dzielnicy, który od kilku
lat wprowadza do budżetu tego
typu przedsięwzięcia. Jestem
przekonany, że dzięki realizo-
wanym inwestycjom przejścia
dla pieszych będą jeszcze bez-
pieczniejsze” – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. 

LLookkaalliizzaaccjjee,, ww kkttóórryycchh ppoo-
wwssttaannąą ddoośśwwiieettlleenniiaa::

1 Taneczna / Samsonowska
2 Taneczna / przy SP 100
3 Taneczna / Krasnowolska
4 Braci Wagów pomiędzy Bel-

gradzką 50 i B.Wagów 1 - 2
przejścia

5 Braci Wagów przy Meander 9
6 Braci Wagów przy Meander 23
7 Relaksowa / Kabacka
8 Kabacka / Dembego - 2

przejścia

9 Zaruby przy ul. Dembergo 5
10 Rybałtów 14
11 Rybałtów / Ekologiczna - 2

przejścia
12 Lanciego 2
13 Cynamonowa przy Rodziny

Ulmów (d. Kulczyńskiego ) 14
14 Cynamonowa 19
15 Cynamonowa przy stacji

Shell
16 Cynamonowa przy szkole

(nr. 33)
17 Dereniowa 10
18 Kabacka / KEN
19 Nugat / Urwisko
20 Kiedacza / Kopcińskiego
21 Kiedacza 24 e
22 Kiedacza / Przybylskiego
23 Romera przy Dunikowskie-

go 2
24 Romera 4 b
25 Jastrzębowskiego 3
26 Surowieckiego / Pięciolinii

F o t o  Z D M

PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,,
ttrrwwaa bbuuddoowwaa PPoołłuuddnniioowweejj OObb-
wwooddnniiccyy WWaarrsszzaawwyy.. JJaakk ww tteenn
pprroocceess aannggaażżuujjee ssiięę UUrrzząądd DDzziieell-
nniiccyy UUrrssyynnóóww?? 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Wielo-
krotnie podkreślałem, że bu-
dowa Południowej Obwodni-
cy Warszawy (POW) nie jest
inwestycją dzielnicy ani mia-
sta –  jest to inwestycja rządo-
wa, przez co nie mamy wpływu
na wszystkie aspekty jej reali-
zacji. Nie oznacza to jednak,
że przyglądamy się bezczynnie
– przeciwnie od początku tej
kadencji urząd jest aktywny,
bo miejscem budowy jest na-
sza dzielnica, a skutki budowy
dotykają naszych mieszkań-
ców.  Współpracujemy z Inwe-
storem, czyli Główną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) oraz z generalnym
wykonawcą inwestycji, firmą
Astaldi S.p.A, tak, aby prace
były jak najmniej uciążliwe dla
mieszkańców Ursynowa. Bar-
dzo ważne jest także zapew-
nienie mieszkańcom informa-
cji. Na bieżąco informujemy o
zmianach i postępach realiza-
cji inwestycji oraz o tym, co po-
wstanie na terenie budowy po
jej zakończeniu. Ponadto wie-
lokrotnie deklarowałem, że Za-
rząd Dzielnicy Ursynów oraz
radni są do dyspozycji miesz-
kańców Ursynowa. Po raz ko-
lejny zachęcam mieszkańców
do przekazywania uwag, py-
tań, wątpliwości. Mimo że nie
budujemy POW jako dzielnica,

staramy się mieć jak najwięk-
szy wpływ na jej realizację, a
głos mieszkańców na pewno
pomoże w rozmowach z inwe-
storem. 

JJaakkiiee zzmmiiaannyy cczzeekkaajjąą mmiieesszz-
kkaańńccóóww ww nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee??

Niestety, budowa Południo-
wej Obwodnicy Warszawy po-
woduje spore zmiany w orga-
nizacji ruchu oraz dostępie do
terenów, przez które przebiega
plac budowy. Staramy się, aby
te zmiany były jak najmniej
uciążliwe, a organizacja ruchu
możliwe optymalna i uwzględ-
niająca głos ursynowian. Warto
choćby przypomnieć ostatnie
ustalenia ze spotkania z Biurem
Polityki Mobilności i Transpor-
tu i Zarządem Dróg Miejskich
w sprawie sygnalizacji świetl-
nych na Ursynowie. Wprowa-
dzimy drugi pas do skrętu w le-

wo z ul. Pileckiego w ul. Ciszew-
skiego. Pojawi się także możli-
wość zawrotki przy Arenie Ursy-
nów dla jadących od Puławskiej
oraz dla jadących od Płaskowic-
kiej. Jednym z ustaleń jest to,
aby pojawiła się zielona strzał-
ka do skrętu w prawo z Lancie-
go w Belgradzką. Wystąpiliśmy
także do GDDKiA o zmiany na
skrzyżowaniu Pileckiego z Pła-
skowickiej, tak aby jeden pas
był do skrętu w lewo, a drugi
do jazdy na wprost i w prawo.
Zmiany to nie tylko budowa
POW. Pełną parą idą prace na
ul. Relaksowej. Po świętach bę-
dę chciał się spotkać z wyko-
nawcą prac, ponieważ koniecz-
na będzie kolejna zmiana orga-
nizacji ruchu. Postaramy się wy-
pracować rozwiązanie, które
będzie najmniej uciążliwe dla
mieszkańców i kierowców.

W dniu 26 marca odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu „Miejsce Przyja-
zne Seniorom”. Kapituła konkursu, spośród 66 zgłoszeń, wybrała 42 obiekty, które
otrzymały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom 2017” oraz specjalny znak do
umieszczenia na obiekcie. W kategorii „Publiczne instytucje obsługi mieszkańców”
wyróżnienie przyznano Urzędowi Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Certyfikat
otrzymały także 4 inne lokalizacje.  

Na uroczystej gali, odbywającej się w Służewskim Domu Kultury, w imieniu całego Urzędu i wszyst-
kich pracowników nagrodę odebrał burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa. Wyróżnienie to jest
uznaniem wysokiego poziomu obsługi seniorów zamieszkujących dzielnicę Ursynów oraz działań po-
dejmowanych w celu ich aktywizacji społecznej i kulturalnej. Akcja ta jest corocznie organizowana
przez Warszawską Radę Seniorów i Urząd m. st. Warszawy. Ma ona na celu wyróżnienie i promowa-
nie instytucji, organizacji i wydarzeń realizowanych na terenie Warszawy, otwartych na potrzeby osób
starszych oraz miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniż-
ki, a więc wszystkich tych, w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz ob-
sługiwani.

Laureaci konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” na Ursynowie:
! Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów z siedzibą przy al. KEN 61,
! Multikino przy al. KEN 60, 
! Studio – „Total Fitness” – przy ul. Puszczyka 7,
! Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Cybisa 7,
! Szkoła Językowa Speak-up mieszcząca się przy ul Ciszewskiego.
–  Jako Ursynowska Rada Seniorów włączyliśmy się w proces przyznania certyfikatów „Miejsce Przy-

jazne Seniorom 2017”. Mam nadzieję, że przyznane wyróżnienia będą impulsem, aby kolejne miej-
sca w naszej dzielnicy stawały się jeszcze bardziej przyjazne seniorom. Jest to kolejny, zakończony suk-
cesem, projekt, w którego realizację włączyła się Ursynowska Dzielnicowa Rada Seniorów. Jednocze-
śnie wyróżnienia traktuję jako swoisty prezent wielkanocny dla seniorów i zapowiedź korzystnych zmian
w tym roku. Korzystając z okazji, ursynowskim seniorom życzę pogody ducha oraz niezapomnianych
chwil, spędzonych przy wspólnym stole z najbliższymi. Spokojnych Świąt Wielkanocnych” – mówi Ire-
na Wuttke–Miszczak, przewodnicząca Ursynowskiej Dzielnicowej Rady Seniorów.

W minioną niedzielę, 25
marca, w kościele pw.
Wniebowstąpienia Pań-
skiego w ramach cyklicz-
nych „Koncertów na Ursy-
nowie” organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ur-
synów zostało zaprezento-
wane Misterium Stabat
Mater skomponowane
przez jednego z najpopu-
larniejszych kompozyto-
rów i pianistów jazzowych
Włodka Pawlika. 

Kompozytorowi, który wyko-
nał partię fortepianu, towarzy-
szył Grzegorz Cessak – kantor
oraz Chór Katedry Warszawsko-
-Praskiej Musica Sacra oraz ursy-
nowski Chór Iuvenis pod dyrek-
cją Pawła Łukaszewskiego. Dzie-
ło oparte na połączeniu średnio-
wiecznych chorałów wielkopost-
nych z fortepianowymi improwi-
zacjami, silnie nacechowanymi
jazzową harmonią, urzekło licz-
nie zgromadzoną ursynowską
publiczność – uduchowionym i
kontemplacyjnym nastrojem. 

– Misterium Stabat Mater
Włodka Pawlika było znakomi-
tą okazją do wyciszenia i du-
chowego przygotowania na
zbliżające się Święta. Połącze-
nie jazzowych improwizacji for-
tepianowych z chorałem gre-
goriańskim to propozycja, któ-
ra bardzo spodobała się ursy-
nowskim melomanom, więc
nagrodzili artystów długimi
owacjami. Osobiście bardzo się

cieszę, że u boku Mistrza wy-
stąpili chórzyści z Chóru Iuve-
nis. A już niebawem przed na-
mi kolejne kulturalne wydarze-
nie: 7 kwietnia o godz. 19.00 w
kościele bł. Władysława z Giel-
niowa usłyszymy dwa arcydzie-
ła muzyki klasycznej, „Stabat
Mater” G. B.Pergolesiego oraz
„Glorię” A. Vivialdiego – powie-
dział zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko.

Wojciech Militz ps. „Bystry” był żołnie-
rzem Armii Krajowej. W Powstaniu War-
szawskim walczył w pułku „Baszta” ba-
talionu Bałtyk. Dwukrotnie ranny. 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski,  dwukrotnie Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzy-
żem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i wie-
loma innymi odznaczeniami. Od 1947 r. działacz ru-
chu turystycznego, od 1951 członek Prezydium Za-
rządu Głównego PTTK; działacz Związku Powstań-
ców Warszawskich, od 1945 roku przewodniczący
Rady Fundacji “Warszawa walczy 1939-1945”. 

Zmarł w wieku 91 lat  w dniu 18 marca, po dłu-
giej chorobie. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 26
marca 2018 roku. Zmarły został pochowany w
grobie rodzinnym na Cmentarzu Czerniakow-
skim na Sadybie.

– Pożegnaliśmy żołnierza, patriotę, wielce zasłu-
żonego działacza ruchu kombatanckiego. Poże-
gnaliśmy człowieka, który zarówno w czasie woj-
ny jak i po jej zakończeniu poświęcił się dla ojczy-
zny. Wojciech Militz to wzór dla obecnych i przy-
szłych pokoleń. Jako mieszkaniec naszej dzielni-

cy żył nią, czego wyrazem może być jego zaanga-
żowanie w proces powstawania metra – pracował
m. in. nad nazewnictwem stacji I linii metra – po-
wiedział zastępca burmistrza Ursynowa Rafał
Miastowski.

Pożegnanie „Bystrego” na Sadybie

Niedziela Palmowa ze Stabat Mater

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa

O budowie POW i zmianach w ruchu

Miejsca Przyjazne Seniorom na Ursynowie

Doświetlenia przejść dla pieszych
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Ulica Stanisława Kazury to osiedlowa,
niezbyt szeroka uliczka położona na Ur-
synowie, na osiedlu Wyżyny. Na planie
miasta po raz pierwszy pojawiła się w
1980 roku. W swoim przebiegu ulica
przecina liczne dojazdy do budynków
mieszkalnych i w większości składa się z
ciągów pieszo-jezdnych, bez wybudowa-
nych obok chodników.

Pod koniec lat osiemdziesiątych i na po-
czątku dziewięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia była to spokojna uliczka z niewielkim

ruchem samochodowym, bezpieczna dla pieszych
i nieuciążliwa dla mieszkańców tego osiedla. Jed-
nak wraz z budową nowych budynków oraz wzro-
stem liczby samochodów posiadanych przez
mieszkańców enklawy, sytuacja ta zaczęła się
stopniowo zmieniać. 

Z każdym rokiem zwiększa się natężenie
ruchu samochodowego na osiedlu, co po-
woduje wzrost zaniepokojenia takim roz-

wojem sytuacji komunikacyjnej na ulicy Kazury
przez wielu jego mieszkańców. Dostrzegają oni bo-
wiem pogorszenie się sytuacji pieszych pod wzglę-
dem ich bezpieczeństwa, ponieważ zdarzają się
przypadki przemieszczania się niektórych samocho-
dów po drogach osiedla ze znaczną prędkością,
ocenianą przez niektórych kierowców na 30 do 40
km/godzinę. Wąskie drogi osiedlowe, po których
również poruszają się piesi, stwarzają niebezpie-
czeństwo wypadków komunikacyjnych, przy czym
należy dodać, że progi spowalniające zamontowa-
ne na tej ulicy nie stanowią dla wielu samochodów
żadnej przeszkody i nie powodują ograniczenia ich
prędkości jazdy. Ponadto można zanotować wzrost
hałasu na osiedlu, szczególnie dokuczliwego dla
mieszkańców niższych kondygnacji budynków oraz
wzrost zanieczyszczenia powietrza spalinami samo-
chodowymi, co jest zauważalne nawet bez pomia-
ru specjalistyczną aparaturą. 

A ktualnie na osiedlu Kazury obowiązuje
strefa ruchu. W związku z tym, ogrom-
nym minusem jest też blokowanie dróg

osiedlowych przez parkujące samochody i w przy-
padku wystąpienia pożaru będzie to stanowiło
duży problem dla straży pożarnej z dojazdem do
miejsca akcji gaśniczej. Dodatkowo sytuację komu-
nikacyjną w enklawie pogarsza budowa Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy, ponieważ tworzą
się zatory uliczne z udziałem dużej liczby samo-
chodów na ulicach sąsiadujących z osiedlem. Nie-
którzy kierowcy – chcąc uniknąć stania w kor-
kach – wybierają tranzyt ulicą Kazury, co także
skutkuje wzrostem liczby pojazdów na przeloto-
wych drogach osiedla. Nowe inwestycje przy uli-
cy Kazury, między innymi planowana budowa
żłobka wraz z dojazdem do niego oraz miastecz-
ko rowerowe, zapewne też w przyszłości zmie-
nią obraz komunikacyjny osiedla.

S trefa zamieszkania charakteryzuje się
między innymi tym, że pieszy może się
poruszać swobodnie po całej udostęp-

nionej do użytku publicznego przestrzeni i ma
pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi
ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto
w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie
prędkości do 20 km/godz., wolno parkować jedy-
nie w miejscach do tego wyznaczonych, a strefa ta
powinna zapewnić bawiącym się na tym obszarze
dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Są jeszcze
inne cechy charakterystyczne tej strefy, szczegó-
łowo opisane w Internecie.

Z przeprowadzonej na Facebooku sondy
w grupie „Obywatele Ursynowa” wynika,
że wprowadzenie strefy zamieszkania

na osiedlu Kazury ma wielu zwolenników. Miesz-
kańcy opowiadający się za wprowadzeniem tej
strefy w enklawie Kazury zwracają uwagę na to,
że ciągi pieszo-jezdne przy wielu budynkach są

również drogami pożarowymi, codziennie zasta-
wianymi przez parkujące samochody. Inni przeko-
nują, że straż miejska ma lepsze i bardziej jedno-
znaczne argumenty do dyskusji z właścicielami źle
zaparkowanych samochodów, ponieważ umoż-
liwiają to istniejące regulacje prawne dotyczące
strefy zamieszkania  Niektórzy z mieszkańców
informują o niszczeniu przez pojazdy samochodo-
we infrastruktury osiedla jak krawężniki oraz
trawniki. Dzieje się tak, ponieważ samochody par-
kują w dowolnych miejscach, w tym również tam,
gdzie szerokość drogi jest niewystarczająca dla
przejazdu pojazdów o większej szerokości, np. ze
służb oczyszczania miasta. Na zdjęciu wyraźnie wi-
dać jak po prawej stronie krawężnika jest zniszczo-
ny i rozjeżdżony trawnik przez koła samochodo-
we. Zdarzają się też przypadki parkowania na
trawnikach.

M amy z osiedla podnoszą też problem
bezpiecznego wyjścia na spacer z
dziećmi przy poruszaniu się ciągami

pieszo-jezdnymi, tak, aby nie wystąpiło ryzyko
wypadku komunikacyjnego z udziałem dziecka.
Jedna z mam pisze na Facebooku: ”Teraz mam
małe dziecko i chciałabym, żeby mogło wyjść spo-
kojnie na wrotki czy rolki”. Inna mama dodaje, że
istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom w czasie jazdy na rowerze czy hulajno-
dze. Aktualnie można zauważyć takie zachowanie
wielu kierowców jadących ciągami pieszo-jezdny-
mi osiedla, że wymuszają oni dla siebie ustąpienie
pierwszeństwo przejazdu przez pieszych znajdu-
jących się przed maską samochodu.  

Z wolennicy strefy zamieszkania podają
jeszcze takie argumenty, jak konieczność
utrzymania spokojnego, przyjaznego

mieszkańcom charakteru osiedla, ze starannie
utrzymanymi terenami zielonymi. Oczywiście,
jak prawie każde rozwiązanie, wprowadzenie
strefy zamieszkania na osiedlu Kazury, miałoby
również cechy ujemne. Na Facebooku wypowie-
działo się kilku przeciwników tego rozwiązania.
A przeciwnicy tego pomysłu są przekonani, że po
jego wprowadzeniu zostanie znacznie ograniczo-
na liczba miejsc parkingowych wewnątrz osiedla
i przysporzy to kłopotów wielu zmotoryzowanym
mieszkańcom.

S towarzyszenie Otwarty Ursynów uwa-
ża, że ewentualne wprowadzenie strefy
zamieszkania na osiedlu przy ulicy Kazu-

ry można rozstrzygnąć po zbilansowaniu liczby
parkujących aktualnie samochodów wewnątrz
osiedla, jak i możliwości parkingowych na jego
obrzeżach. Jeżeli udałoby się nadmiar samocho-
dów z miejsc parkingowych wewnątrz osiedla
ulokować na terenach przylegających bezpośred-
nio do enklawy, to wówczas należałoby rozważyć
wprowadzenie strefy zamieszkania w tym osiedlu.
Uspokoi to zdaniem stowarzyszenia ruch samo-
chodowy wewnątrz osiedla oraz poprawi bezpie-
czeństwo na ciągach pieszo-jezdnych. Uważamy,
że dawno skończyły się czasy, gdy wszyscy mogli-
śmy parkować blisko swojej własnej klatki schodo-
wej. Natomiast samo zatrzymanie samochodu
pod swoim budynkiem (np. celem wniesienia do
domu cięższych zakupów) byłoby naszym zda-
niem możliwe, tyle że po wykonaniu tych czynno-
ści byłoby wskazane odstawienie samochodu na
obrzeże osiedla. Zwolnione w ten sposób miej-
sce służyłoby innym kierowcom do wykonania
tych samych czynności możliwie najbliżej swoje-
go miejsca zamieszkania  Odpowiednie rozwiąza-
nie w kwestii utworzenia strefy zamieszkania
bądź poprawy aktualnie istniejącej sytuacji ko-
munikacyjnej powinno być osiągnięte wspólnie
przez mieszkańców enklawy i Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Wyżyny”.

K r z y s z t o f  S c h n i t z e r
O t w a r t y  U r s y n ó w

Gdy na dobre ruszyła bu-
dowa Południowej Obwod-
nicy Warszawy, mieszkań-
ców osiedla Kazury spo-
tkała przykra niespo-
dzianka. Aby dotrzeć do
ul. Pileckiego i zlokalizo-
wanych przy niej przy-
stanków autobusowych,
są oni obecnie zmuszeni
albo nadkładać drogi, al-
bo też brodzić w błocie. To
się niebawem zmieni.

Zaalarmowany przez miesz-
kańców, którym płot budowy za-
grodził dogodną drogę do przy-
stanków, podjąłem się interwen-
cji w tej sprawie. Radni dzielni-
cy także składali w tej sprawie
interpelacje, w wyniku czego fir-
ma Astaldi, budująca obwodni-
cę, wystąpiła do Spółdzielni
Mieszkaniowej PAX o możliwość

wybudowania brakujących 30
metrów chodnika na ich terenie,
wzdłuż płotu obwodnicy. Teren
ten jest zarządzany przez wspo-
mnianą spółdzielnię, w związ-
ku z czym taka zgoda była nie-
zbędna, aby móc cokolwiek na
tym terenie zrobić.

Niestety, po wymianie kore-
spondencji sprawa utknęła w
martwym punkcie. Formalne
oczekiwania spółdzielni nie by-
ły dla Astaldi możliwe do speł-
nienia, więc firma przekazała
sprawę Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, czyli in-
westorowi obwodnicy. Ta z kolei
zwróciła się do Urzędu Dzielni-
cy z prośbą  o przeprowadzenie
stosownych rozmów ze spół-
dzielnią PAX oraz SM Wyżyny,
która od początku była zaanga-
żowana w sprawę. Chcąc jak naj-

szybciej rozwiązać problem i uła-
twić życie mieszkańcom, zapro-
siłem wszystkie zainteresowane
strony na spotkanie.

Jak się okazało, słowo pisane
nie zawsze oddaje w pełni inten-
cje autora.  Nieścisłości w niektó-
rych pismach spowodowały całą
serię nieporozumień, które unie-
możliwiały tak prostą rzecz, jak
stworzenie niewielkiego frag-
mentu chodnika. U wszystkich
stron było dużo dobrej woli i
wszyscy chcieli ten problem roz-
wiązać, ale brakowało odpowie-
dzi jak to zrobić. Na szczęście,
dzięki zwykłej rozmowie udało
się dojść do porozumienia, które
już niebawem powinno ułatwić
życie mieszkańców tej okolicy.

Zgodnie z ustaleniami, tym-
czasowy chodnik zostanie wy-
budowany przez firmę  Astaldi,
przez nią też będzie zdemonto-
wany po zakończeniu inwestycji
lub w razie pilniejszej potrzeby.
Za jego konserwację i utrzyma-
nie odpowiedzialna będzie z ko-
lei SM Wyżyny, której mieszkań-
cy z tego chodnika będą korzy-
stać. Choć na spotkaniu nie pa-
dły konkretne daty, namacalne
efekty rozmów (czyli po prostu
stworzenie tegoż chodnika) po-
winny być widoczne już w
kwietniu.

Cała ta sprawa pokazuje, jak
ważny jest dialog. Czasem jedna
rozmowa potrafi rozwiązać pro-
blem, który w stosie pism się tyl-
ko piętrzy. Staram się o tym za-
wsze pamiętać w mojej działal-
ności, zwłaszcza że nie znoszę
odpowiedzi „nie da się”. I nie ma
dla mnie spraw mało ważnych,
bo nawet taka drobna rzecz, jak
30m chodnika, dla wielu osób
może być równie ważna, jak
wielka inwestycja za miliony zło-
tych. Cieszę się, że dzięki otwar-
tości i skutecznej współpracy
wszystkich ze stron uda się ten
problem rozwiązać.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
Z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a  

D z i e l n i c y  U r s y n ó w

TAK czy NIE dla strefy 
zamieszkania na ul. Kazury?

Chodnik ogólnej zgody

W dniu 21 marca 2018 roku w ursynowskiej Szkole Podstawowej nr 16 imienia słyn-
nego podróżnika Tony’ego Halika świętowaliśmy nie tylko pierwszy dzień wiosny,
ale również Międzynarodowy Dzień Lasu. Z tej okazji odbył się w szkole Wiosenny
Festiwal Leśny. 

Nie byłoby w tym może nic aż tak niezwykłego, gdyby nie to, że festiwal podsumowywał dwa du-
że projekty realizowane w szkole: projekt „Lubimy uczyć”, polegający na współpracy klas 1-3 z kla-
sami 4-7 oraz projekt „Kabacka Akademia Leśna”, w którym klasy edukacji wczesnoszkolnej zdoby-
wają wiadomości o Lesie Kabackim. 

Jednym z elementów uroczystości była gala Dzielnicowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Na-
uka jest super!”, organizowanego przez naszą szkołę. Zarówno konkurs, jak i cały projekt „Lubimy uczyć”
są objęte honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Ursynów, dlatego gościem na Wiosennym Fe-
stiwalu Leśnym był właśnie pełniący tę funkcję Robert Kempa  oraz przewodnicząca Komisji Eduka-
cji i Sportu – Sylwia Krajewska. 

W ramach festiwalu wystąpiły klasy młodsze i starsze we wspólnie przygotowywanym programie.
W sumie na scenie pojawiło się prawie 400 uczniów, zachwycając publiczność różnorodnymi piosen-
kami, tańcami oraz recytacją wierszy – wszystko oczywiście o tematyce leśnej.

Nad całością czuwali nauczyciele, ale tym razem za obsługę techniczną oraz konferansjerkę odpo-
wiedzialni byli również uczniowie. Wszyscy spisali się na medal, choć dla nich było to pierwsze tego
typu doświadczenie. 

Już zastanawiamy się nad tematyką przyszłorocznego Wiosennego Festiwalu – ten podobał nam
się tak bardzo, że liczymy na powtórkę zabawy za rok. B o ż e n a  D y b o w s k a

N a u c z y c i e l  S P  n r  1 6

Szkolny Festiwal Leśny
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W 1958 roku obraz Leonar-
da Da Vinci „Zbawiciel
Świata” trafił na aukcję i
został wyceniony na… 45
funtów. Dopiero po kolejnej
ekspertyzie okazało się, że
to dzieło samego Mistrza.
Wartość obrazu momental-
nie wzrosła do ponad 120
milionów funtów! Choć
rzadko posiadamy w swo-
ich domach dzieła warte mi-
liony, to z pewnością mamy
w nich przedmioty, które
warto zabezpieczyć.

O tym, jakie nowoczesne rozwią-
zania ubezpieczeniowe dla naszego
domu są teraz dostępne na rynku,
porozmawialiśmy z Danutą Zalew-
ską, agentem Warty.

Weźmy za przykład kino do-
mowe. Kto z nas nie lubi zrelak-
sować się przy dobrym filmie,
czy serialu? Niektórzy potrafią
wydać na zakup sprzętu napraw-
dę duże pieniądze, rzędu kilku-
dziesięciu tysięcy złotych, co ma
zagwarantować niesamowite
wrażenia w trakcie takich sean-
sów. Telewizor, czy system au-
dio narażone są na wiele niespo-
dziewanych sytuacji. I nie cho-

dzi tylko o najgorszy z możli-
wych scenariuszy, czyli kradzież
lub pożar, ale zwykłe uszkodze-
nia, które wymagają często kosz-
townych napraw. Jedną z przy-
czyn niespodziewanych awarii
może być przepięcie.

Aż 90% szkód wyrządzonych
przez piorun to tzw. szkody prze-
pięciowe – wyjaśnia Danuta Za-
lewska.  Co ważne - piorun nie
musi trafić bezpośrednio w dom.
Wystarczy że wyładowanie nastą-
pi w okolicy, aby w jednej chwili
stracić telewizor, komputer, ku-
chenkę indukcyjną czy lodówkę.
Jeżeli wykupimy ubezpieczenie
mieszkaniowe uwzględniające
przepięcia, to koszty naprawy lub
zakupu nowego sprzętu pokryje
ubezpieczyciel. Taką opcję
uwzględnia np. ubezpieczenie
Warta Dom Komfort.

Modnie i bezpiecznie
Nasze domy są też coraz bar-

dziej nowoczesne. Elektronika i
drogie gadżety to już nie wszyst-
ko, co może okazać się wartościo-
we, a co za tym idzie, drogie w na-
prawie. Podążając za trendami,
inwestujemy wiele pieniędzy w
remonty, by nasze wnętrza były

dokładnie takie, jakie sobie wy-
marzyliśmy. Dziś modne są jasne
przestrzenie, zaprojektowane z
wykorzystaniem przeszkleń. 

– Szklane balustrady, płyty ku-
chenne, czy cenna ceramika ła-
zienkowa, tak jak wszystkie pro-
dukty ze szkła, są wrażliwe na
stłuczenia. Nowoczesne ubezpie-
czenia stale się zmieniają i tak jak
my podążają za trendami. Wspo-
mniana polisa Warty jest tego
przykładem i zabezpiecza więk-
szość szklanych przedmiotów w
razie ich uszkodzenia. 

Ochrona również poza domem 
Dom czy mieszkanie to nie tylko

ściany, starannie wykończone wnę-

trze i zgromadzone przedmioty. To
ludzie, ich aktywności oraz troski.
Nowoczesne polisy chronią nie tyl-
ko nasz drogi sprzęt, ale też życie
mieszkańców w domu i poza nim.

– Zaczyna się sezon rowero-
wy. Przejażdżka może się skoń-
czyć wypadkiem - przyda się
wtedy pomoc na miejscu i pie-
niądze na naprawę roweru. Mię-
dzy innymi taką ochronę zapew-
ni nam właśnie Warta Dom Kom-
fort. Mało która oferta jest tak
wielowymiarowa – zapewnia Da-
nuta Zalewska. 

Więcej o polisie na:
wwwwww..ddoomm336600wwaarrttaa..ppll..

Zabezpiecz swoje mieszkanie i
swoich bliskich już dziś!

Dom cenny jak… obraz Leonarda Da Vinci

ZZaaddzzwwoońń 660022 112200 883388 lluubb ((2222)) 772266 7722 8800
nnaappiisszz ddzzuubbeezzppiieecczzeenniiaa@@ppoocczzttaa..oonneett..ppll 
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Ursynowska ulica Ciszewskiego,
Rosoła i jej przedłużenie ul. Ro-
dowicza  - Anody, były zawsze
intensywnie wykorzystywane
przez kierowców. Ostatnio, po
uruchomieniu ul. Rosnowskie-
go, umożliwiającej wygodne po-
łączenie z Wilanowem i Kon-
stancinem, oraz po zmianach
organizacji ruchu w wielu miej-
scach Ursynowa w związku z bu-
dową tunelu Południowej Ob-
wodnicy Warszawy,  natężenie
ruchu w tym rejonie bardzo się
powiększyło. 

W godzinach popołudniowego szczy-
tu, który rozpoczyna się tam już ok. 14,
skrzyżowanie staje się momentami na
tyle zakorkowane, że marzeniem
wszystkich jest jak najszybciej wjechać
i możliwie szybko wyjechać.

Piątek, 23. marca był dla jadących w
tym miejscu kierowców trzech samo-
chodów pechowym dniem. Najpierw
około 14:10 jedno charakterystyczne
głuche puknięcie, za ułamek sekundy
następne. Poznałem te specyficzne od-
głosy, od blisko 38 lat  obserwując z po-
ziomu 10 piętra różnorodne wydarze-
nia komunikacyjne na tym skrzyżowa-
niu.  Wyjrzałem przez okno – no tak,
standard... Jeden samochód jeszcze się
toczył, tuż za nim dwa następne stały
ukośnie z wbitymi w siebie maskami. 

Jedna kolizja, trzy auta rozbite
Prowadząca srebrną Toyotę Yaris pa-

ni Irena jechała ul. Ciszewskiego z za-
miarem skręcenia w lewo w ul. Rodowi-
cza - Anody. 

– Jeżdżę tędy często, gdy wracam z
pracy – opowiadał. – Zapaliło się zielone

światło, samochód przede mną ruszył i
skręcił w lewo, ja za nim. Niestety, nie za-
uważyłam, że z prawej nadjeżdżają sa-
mochody, mające również zielone świa-
tło, i nie spostrzegłam tego czerwonego
samochodu. Cóż, miały pierwszeństwo...
– przyznała  sprawczyni kolizji.

Niestety, kierująca zapomniała, że w
tym miejscu zakręt w lewo wymaga du-
żej koncentracji. Odległość od świateł pod
SGGW do skrzyżowania jest na tyle duża,
że jadące z przeciwnej strony samochody
nabierają już sporej prędkości. Wystar-
czy chwila nieuwagi i kolizja gotowa.

– Miałem zielone światło, więc ru-
szyłem – wyjaśniał pan Włodzimierz,
kierowca czerwonej Hondy. – I nagle z
lewej pojawiła się ta srebrna Toyota
Yaris. Gdyby to był moment, sekundę
wcześniej, to bym zdążył zahamować.
Niestety, było już za późno.

Patrząc na zniszczenia Hondy, sto-
sunkowo najmniejsze, można odtwo-
rzyć sobie przebieg wydarzeń. Przedni
prawy zderzak Hondy był tylko lekko
wgnieciony. To właśnie zapewne tym
miejscem Honda uderzyła w prawy tyl-
ny zderzak Toyoty, która “prawie” już
zjechała z toru kolizyjnego. Mimo tego
tył Toyoty zdołał jeszcze prawie wy-
rwać tylny zderzak czerwonej Hondy.

Kierowca Matiza był bez szans
– Jechałem za Hondą – mówi  pan

Rafał, kierowca Matiza.– To był ułamek
sekundy, nie miałem szans zareago-
wać. Niestety, moja pasażerka z prawej
strony, pomimo pasów, podczas kolizji
uderzyła głową o drzwi i została od-
wieziona do szpitala.

Ruszając spod świateł, Matiz był kil-
ka metrów za czerwoną Hondą. Od
pierwszego zderzenia Toyoty mogło
upłynąć nie więcej niż kilka dziesiątych
części sekundy. I w tym czasie, zamiast
tyłu jadącej przed nim Hondy, nagle na
trasie pojawiła się maska stojącej Toyo-
ty. Zanim kierowca zdążył skojarzyć so-
bie zagrożenie, prawy zderzak i przód
Matiza był już wbity w tył srebrnej Yaris.

To specyficzne skrzyżowanie 
Skrzyżowanie Ciszewskiego z Rosoła

ciągle cieszy się złą sławą. Jeszcze przed
instalacją świateł było oceniane jako
jedno z najniebezpieczniejszych w War-
szawie. W praktyce nie było tygodnia
bez kilku stłuczek, a czasem nawet z
dwiema - trzema jednego dnia. Zdarza-
ły się również wypadki śmiertelne. W
ostatnim z nich zginęła kobieta w ciąży.
Jak się później okazało, mąż ofiary pro-
wadzący samochód, dzięki swoim ko-
neksjom politycznym, doprowadził po
tym wypadku do instalacji świateł w
ciągu kilku tygodni, pomimo że przez 2
- 3 lata w zwykłym trybie było to nie-
możliwe. Szkoda, że ceną było życie ko-
biety i jej nienarodzonego dziecka.

Światła na skrzyżowaniu oczywi-
ście poprawiły bezpieczeństwo, wy-
padków jest mniej, ale i tak dochodzi
nawet do kilku stłuczek miesięcznie.
Ciekawe jest jednak to, że główne miej-
sce kolizji pozostaje identyczne – jak
wcześniej przed instalacją świateł. To
właśnie zakręt w lewo z ul. Ciszew-
skiego w ul. Rodowicza - Anody, gdzie
najczęstszą przyczyną stłuczek – jak
opisanego wcześniej zderzenia trzech

samochodów –  bywa przeoczenie
przez skręcających w lewo faktu zbli-
żania się samochodów jadących od
ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Ci-
szewskiego. Jeżdżąc tamtędy często,
wiem gdzie zwracać szczególną uwa-
gę. Ale właśnie tam – zauważyłem to
szereg razy – samochody jadące od
strony SGGW jakby mniej rzucały się w
oczy. Oczywiście, wiadomo, że znaki,
że światła, że przecięcie linii ruchu itd.
Jednakże fakt, że nadal występują wy-
padki tego samego typu, choć niewąt-
pliwie rzadziej niż kiedyś, wskazuje
na potrzebę rozwiązania problemu. A
jedynym rozwiązaniem, całkowicie
skutecznym, byłoby wprowadzenie w
tym miejscu bezkolizyjnego skrętu w
lewo, analogicznie, jak zrobiono np.
w przypadku lewoskrętu na skrzyżo-
wania ul. Gandhi (od strony al. KEN)
w ul. Cynamonową. 

Bezkolizyjny lewoskręt jest oczywi-
ście rozwiązaniem kosztownym, ale w
tym konkretnym przypadku chodzi tyl-
ko o jeden kierunek na całym skrzyżo-
waniu, bez potrzeby dodatkowej syn-
chronizacji światłowodowej z systema-
mi bezkolizyjnych lewoskrętów innych
skrzyżowań, np. w rejonie al. KEN. Jed-
nak patrząc z punktu widzenia cało-
ściowego bilansu kosztów i korzyści,
kilku- a może kilkunastoletnie koszty
ubezpieczycieli związane z odszkodo-
waniami odpowiadałyby kosztowi ta-
kiej bezkolizyjnej instalacji. Może to są
różne kieszenie (z jednej strony PZU, z
drugiej ubezpieczeniowe spółki pry-
watne), ale koszty i korzyści ogólno-
społeczne są tutaj wspólne.

Skrzyżowanie Ciszewskiego i Rosoła ciągle groźne dla kierowców...

Niezauważalne pojazdy z prawej

Poważny wypadek w alei KEN!
Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w pią-
tek ok. godziny 14 na skrzyżowaniu alei Komisji Edukacji Naro-
dowej z ulicą Przy Bażantarni. Z kompletnie zdewastowanej
hondy strażacy musieli wydostać dwie zakleszczone osoby, w
tym 9-letnie dziecko.

W wypadku udział brały dwa samochody – BMW serii 7 na dyplomatycz-
nych numerach rejestracyjnych z Arabii Saudyjskiej uderzyło w hondę. Kierow-
ca auta dyplomatycznego był trzeźwy. Na miejscu pracowały łącznie cztery eki-
py ratowników medycznych. W sumie pomocy udzielono aż 6 osobom, a
dwie – kierowca i dziecko z hondy – trafiły do szpitala. Były duże utrudnienia
w ruchu. Policja zablokowała taśmą przejazd aleją KEN w kierunku centrum.
Zablokowany był także jeden pas ruchu w kierunku Kabat. Pojazdy komuni-
kacji miejskiej jeździły zmienionymi trasami.
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Z radością obserwuję tłu-
my mieszkańców robią-
cych zakupy na swoim ulu-
bionym Bazarku Na Doł-

ku, który teraz działa w
nowej, czasowej lokaliza-
cji przy rogu ul. Płaskowic-
kiej i al. KEN. Obiecałem,
że obronię Bazarek przed
likwidacją i tak się stało. 

Jest potrzebny warszawiakom
jako miejsce wygodnych i uda-
nych zakupów. A nie nerwów,
gdzie stanąć samochodem. I tę
uwagę kieruję tym razem pod
adresem władz miasta.

Bazarek Na Dołku działa w
nowym miejscu całkowicie le-
galnie. Doszło nawet do komicz-
nej sytuacji, w której znów uak-

tywnili się jego wrogowie spod
znaku ugrupowania polityczne-
go Otwarty Ursynów, bo podob-
no kontrolują każdy dokument,
ale jakoś nie potrafili sprawdzić,
że bazar ma pozwolenie na
weekendowy handel tam, gdzie
hejterzy zwietrzyli rzekome dzi-
kie targowisko. No ale niena-
wiść, jak wiemy zaślepia, więc
mogło się zdarzyć. 

Nie zmienia to jednak faktu,
że Bazarek przystępuje teraz do
bardziej intensywnego zagospo-
darowania terenu, żeby nawet
wrogim mu politykom się nie

myliło, gdzie jest handel, a gdzie
go nie ma. Właśnie dlatego, by
nie dopuścić do utraty kontroli
nad organizacją targowiska.
Wiadomo, tam, gdzie jest popyt,
tam każdy chce handlować. 

Ale równie ważne jest to, że
obok są mieszkańcy, którzy z ko-
lei chcą i mają bezwzględne pra-
wo normalnie mieszkać, bez
żadnych uciążliwości. Tymcza-
sem mam takie wrażenie, choć
nie chcę tu nikogo obrazić ani
skrzywdzić, że miejskim urzęd-
nikom zależało wyłącznie na
tym, żeby Bazarek wyniósł się z
miejsca, w którym ma się budo-
wać Południowa Obwodnica
Warszawy, a co stanie się póź-
niej, to już niech sobie kupcy i
mieszkańcy załatwiają sami po-
między sobą. 

Urzędnicy zapomnieli tylko o
jednym – niestety ani kupcy, ani
mieszkańcy nie załatwią sobie
sami sprawy dostępności parkin-
gu wzdłuż al. KEN, a teren ten z
niewiadomych powodów dotąd
nie został przekazany. Choć do-
kładnie wiadomo, co tam ma po-
wstać, w jaki sposób ulży to
mieszkańcom kupującym na Ba-
zarku oraz, co szalenie ważne, że
nie ma mowy o jakiejkolwiek de-
wastacji zieleni, a jedynie o re-
kultywacji trawnika.

Dotąd mieliśmy do czynienia z
sytuacją żenującą, ale dość typo-
wą w społecznościach lokalnych.
Kilku działaczy postanowiło za-
truć życie klientom Bazarku i
kupcom, żeby skłócić wszyst-
kich ze wszystkimi i spróbować
samemu na tym wypłynąć. Nie
udało się. Skoro się nie udało, to

ja pytam wprost: czemu teraz
władze przejęły pałeczkę i swą
biernością de facto prowokują
kolejne problemy dla mieszkań-
ców?  Problemy, których bez żad-
nego trudu można uniknąć, jeśli
się nie chowa głowy w piasek.

P i o t r  K a r c z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Budowa Południowej Ob-
wodnicy Warszawy spowo-
dowała konieczność prze-
niesienia ursynowskiego
Bazarku na Dołku, ponie-
waż przebiega ona przez je-
go dotychczasowy teren. 

Było o tym wiadomo od wie-
lu lat i należało przedsięwziąć
przez ten czas odpowiednie kro-
ki, aby przenieść go w inne do-
godne miejsce, ponieważ miesz-
kańcy w przeważającej części
doceniają drobny handel. 

Jakie? Takie, które przede
wszystkim nie powodowałoby
konfliktu społecznego. Niestety
szefostwo bazarku, wspierane
przez władze dzielnicy, za wszel-
ką ceną chciało, aby bazarek został
przeniesiony na teren pętli autobu-
sowej przy ul. Płaskowickiej i na
pas zieleni wzdłuż al. KEN. Chcie-
li to zrobić bez względu na cenę:
koszty społeczne (nie licząc się ze
zdaniem mieszkańców); nieuza-
sadnione koszty związane z likwi-
dacją pętli autobusowej Natolin
Płn. (około 100 tys. zł miesięcznie
z kieszeni podatnika); czy w koń-
cu utrudnianie budowy obwodni-
cy (teren bazarku powinien zostać
zwolniony pod budowę w lipcu
2017 r., przez ponad rok utrud-
niano budowę, co może spowo-
dować nawet konieczność ponie-
sienia dodatkowych kosztów przez
GDDKiA, czyli znowu przez po-
datnika). 

Ostatecznie kupcy nie zna-
leźli innej, dobrej lokalizacji dla
bazarku, gdyż jej po prostu nie
szukali. Skłonni byli przepro-
wadzić się tylko na upatrzoną
przez siebie pętlę, którą trud-
no uznać za dobrą lokalizację.
Po pierwsze, likwidacja pętli
spowodowała pogorszenie ob-
sługi transportowej mieszkań-
ców. Obecnie przebieg tras jest
częściowo jednokierunkowy i
mniej korzystny niż dotychcza-
sowy. Po drugie – co widać po
marcowej inauguracji bazarku
na pętli – taki obiekt zupełnie
nie pasuje do otoczenia pod
względem estetyki i stanowi do-
legliwą uciążliwość dla okolicz-
nych mieszkańców. Po trzecie,
brakuje miejsc parkingowych,
a sporo klientów to – wbrew
wypowiedziom kupców – osoby
dojeżdżające na zakupy własny-

mi samochodami (parkowanie
na trawie, blokowanie przystan-
ku, parkowanie w osiedlu, ogól-
nie parkowanie niezgodne z
prawem). Po czwarte, zapowie-
dziana ekspansja bazarku na te-
ren zielony wzdłuż al. KEN do-
prowadzi do jego zniszczenia. 

Co najważniejsze, weekendo-
wy start handlu na pętli pokazał,
że stowarzyszenie kupców było
do tej „operacji” nieprzygotowa-
ne, choć wielokrotnie zapewnia-
no opinię publiczną, że jest ina-
czej. Dziś widać także, że miejsce
na pętli jest nieprzystosowane
pod względem infrastruktural-
nym do prowadzenia takiej dzia-
łalności kupieckiej. Mimo szum-
nych zapowiedzi, nie ma jeszcze
wielu zgód i decyzji, a do ich uzy-

skania jeszcze daleka droga. Wi-
dać także, że „wymarzona pętla”
nie pomieściła wszystkich stano-
wisk kupców i część z nich może
czuć z tego powodu zawód. 

Piszę ten artykuł, ponieważ
moje nazwisko, nazwiska Barto-
sza Dominiaka i Pawła Lenarczy-
ka oraz nazwa stowarzyszenia,
którego jestem przewodniczącym
– Otwarty Ursynów, wiele razy
padały w kontekście Bazarku na
Dołku. Byliśmy wręcz oczerniani,
ponieważ w tej sprawie opowie-
dzieliśmy się w stanowczy spo-
sób po stronie mieszkańców oko-
licy pętli (Polaka, Kulczyńskiego,
a także budynków po drugiej stro-
nie al. KEN). Twierdzono, że jeste-
śmy rzekomo przeciwnikami ist-
nienia bazarku. Opisane powy-
żej, w dużym skrócie, wydarzenia
potwierdziły, iż mieliśmy rację.
Mieszkańcy ci nie mieli i nie ma-
ją wsparcia ze strony burmistrza
dzielnicy, czy też ze strony sto-
łecznego urzędu, byli bezbronni
wobec całego aparatu urzędni-
czego zajmującego się tą sprawą,

a przeniesiony pod ich okna bazar
to dla nich poważne utrapienie.
Ich głos został całkowicie zlekce-
ważony. 

Przez kilka lat składaliśmy wie-
le propozycji rozwiązania tego
problemu: utworzenia estetycz-
nego, schludnego bazarku miej-
skiego, utworzenia kilku mini ba-
zarków w różnych częściach dziel-
nicy, zorganizowania weekendo-
wego targowiska na parkingu
przy urzędzie, przeniesienia ba-
zarku w okolice Areny Ursynów.
Naszym celem było znalezienie
takich rozwiązań, które w sposób
obiektywny satysfakcjonowałyby
kupców i mieszkańców. Jesteśmy
zwolennikami istnienia bazarku,
ale w miejscu, które nie powodo-
wałoby konfliktów i które byłoby
do tego najlepiej przystosowane.
Zależało nam też na jakości ba-
zarku. Niestety, kupcy i władze
miasta wybrały inaczej. 

Wszystkie nasze pomysły zo-
stały odrzucone przez stowarzy-
szenie kupców, a także przez nie-
zwykle nieobiektywnego w tej
sprawie burmistrza. Nie byli oni
zainteresowani dialogiem, a jedy-
nie zrealizowaniem oczekiwania
Piotra Karczewskiego, który
przez długi czas występował w
podwójnej roli: radnego i zarzą-
dzającego prywatnym bazar-
kiem. Takie działania, w mojej
opinii, są niedopuszczalne i w tej
konkretnej sytuacji stawiały w
uprzywilejowanej pozycji kup-
ców. Uprzywilejowanej wzglę-
dem mieszkańców, ale też wzglę-
dem innych podmiotów prowa-
dzących działalność kupiecką.

Te wszystkie błędy  doprowa-
dziły do stworzenia kolejnego
„tymczasowego” bazarku.  Przez
ponad trzy lata urzędowania
obecnych władz można było wy-
pracować dobre i kompromisowe
rozwiązanie, zarówno dla kup-
ców, jak i mieszkańców. Można
było stworzyć nową jakość (a nie
bylejakość – jaką mamy obecnie
na pętli) i schludny docelowy ba-
zarek z prawdziwego zdarzenia,
który mógłby być wizytówką na-
szej dzielnicy. Zamiast tego wy-
szła totalna amatorszczyzna i po-
wrót do epoki handlu na Stadio-
nie Dziesięciolecia.  

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
O t w a r t y  U r s y n ó w  

Wiosną 2016 roku temat
zwężenia ulicy Stryjeńskich
elektryzował ursynowską
społeczność, obawiającą
się potężnych korków na
jednej z kluczowych ulic na-
szej dzielnicy. Wówczas pod
petycją stowarzyszenia
PROJEKT URSYNÓW sprze-
ciwiającą się pomysłowi
zwężenia podpisało się po-
nad 1600 osób. 

W grudniu 2016 roku skutecz-
nie powstrzymaliśmy projekty
zmian na ul. Bartóka i Jastrzę-
bowskiego.  Mamy rok 2018 i ak-
tywista Warszawskiej Masy Kry-
tycznej, Witold Smolik zgłosił w
ramach Budżetu Partycypacyj-
nego projekt… zwężenia al. KEN
i utworzenia na prawym pasie
ruchu miejsc parkingowych. 

Trudno powiedzieć, czy autor
jest żartownisiem czy też zacie-
kle walczy z kierowcami. Nawet
jeśli projekt zwężenia al. KEN
ma być żartem, to raczej bardzo
słabym. Każdy kto codziennie
porusza się autem po Ursyno-
wie, wie jak ciężko jest przeje-
chać przez naszą dzielnicę od
kiedy rozpoczęła się budowa Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy. Sytuacja pogorszyła się do-
datkowo po wybudowaniu ul.
Rosnowskiego, która wpuściła
spory ruch samochodowy z oko-
lic Konstancina i Góry Kalwarii.
Na stronie projektu przebudo-
wy al. KEN czytamy jednak sło-
wa jego autora: „Z moich obser-
wacji wynika, że najbardziej
zmarnowaną przestrzenią Ursy-

nowa jest aleja KEN. (…) Pro-
jekt polega na zamianie prawe-
go pasa na miejsca postojowe,
za wyjątkiem skrzyżowań.”

Dopóki trwa budowa POW
każde dodatkowe ograniczanie
ruchu na Ursynowie jeszcze bar-
dziej pogarsza sytuację kierow-
ców. Przypomnę, że niebawem
Astaldi planuje zamknąć połą-
czenie ul. Lanciego i Braci Wa-
gów z ul. Płaskowickiej (póki co
wykonawca znów przesunął ter-
min zamknięcia, z uwagi na
zmianę technologii prac i wie-
my, że nie nastąpi to szybciej niż
za kilka tygodni). Spowoduje to
wlanie się ruchu z tych ulic naj-
pierw na ul. Belgradzką, a na-
stępnie w  ul. Stryjeńskich, Roso-
ła, czy właśnie al.KEN. Nie każ-
dy ma komfort dojeżdżania do
pracy metrem, zwłaszcza jeśli
musi załatwić kilka spraw na
mieście lub odwieźć dzieci do
żłobka. 

Na tym jednak nie koniec pla-
nowanych utrudnień w alei Ko-
misji Edukacji Narodowej. O ile
pomysł jej zwężenia jest dopiero
w fazie urzędniczej weryfikacji,
to w czwartek 22 marca Rada
Warszawy przeznaczyła pienią-
dze na budowę sygnalizacji
świetlnej na każdym przejściu w
al. KEN. Oczywiście, bezapela-
cyjnie bezpieczeństwo pieszych
jest ważne, niemniej przypomnę,
że dopiero co modernizowano
sygnalizację na jej skrzyżowa-
niach. Postawienie kolejnych
sześciu świateł pogorszy z pew-
nością płynność ruchu, prawdo-

podobnie nie podnosząc sku-
tecznie bezpieczeństwa. Czy ma-
my zatem do czynienia z typową
kiełbasą wyborczą? Być może le-
piej byłoby postawić np. kilka fo-
toradarów, które działałyby na
piratów drogowych, a zwykłym
mieszkańcom pozwoliłyby spo-
kojnie przemieszczać się autem? 

Jedno jest pewne - kierowcy
lekkiego życia mieć nie będą. Już
dziś mnóstwo czasu zajmuje
przebicie się z jednego końca Ur-
synowa na drugi. Przejechanie
ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich
czy nawet Rosoła trwa dziś dużo
dłużej niż rok temu. Dlatego je-
śli radykalni rowerzyści zechcą
zwęzić aleję KEN, stowarzysze-
nie PROJEKT URSYNÓW nie do-
puści do tej sytuacji. Skoro uda-
ło nam się powstrzymać irracjo-
nalne zmiany na ul. Stryjeńskich,
Bartóka i Jastrzębowskiego, da-
my sobie radę i z tym absurdem!

M a c i e j  A n t o s i u k

Ważne, żeby każdy działał na rzecz mieszkańców

W trosce o bezpieczeństwo
i porządek w okolicy 

„Bazarku na Dołku”
Burmistrz Ursynowa Robert Kempa – w trosce o bezpieczeń-

stwo i porządek w okolicy obecnej siedziby „Bazarku na Dołku”
– zwrócił się do komendanta Stołecznej Policji i do komendan-
ta Straży Miejskiej m. st. Warszawy o objęcie tego terenu szcze-
gólnym nadzorem (zwłaszcza w soboty i w niedziele), o podję-
cie wszelkich działań prewencyjnych w celu zapobieżenia nie-
pożądanym zachowaniom i wyegzekwowania przestrzegania
norm prawnych przez wszystkich korzystających z tego obsza-
ru. Burmistrz poprosił Policję i Straż Miejską o zgłaszanie do Urzę-
du Dzielnicy Ursynów wszelkich nieprawidłowości i incydentów,
jakie zostaną dostrzeżone w ramach działań nadzorczych Poli-
cji i Straży Miejskiej na tym terenie.

– Wyrażam nadzieję, ze wspólne działania wszystkich służb
zapewnią poczucie bezpieczeństwa kupującym i handlującym w
tym miejscu oraz okolicznym mieszkańcom. Nie ma naszej zgo-
dy na rozjeżdżanie samochodami zieleni miejskiej, niewłaściwe
parkowanie i inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu w
okolicy bazarku – mówi Robert Kempa.

Byle jaki bazarek...

Czy aleja KEN stanie?
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Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, oprócz przygotowań duchowych i kulinar-
nych warto pomyśleć o odświętnej dekoracji domu. Gminny Ośrodek Kultury w
Lesznowoli zaproponował mieszkańcom gminy cykl warsztatów o tematyce wielka-
nocnej, podczas których można było własnoręcznie wykonać odpowiednie ozdoby –
stroiki, ceramiczne figurki i palmy. 

Jako pierwsze, 14 marca w Mysiadle odbyły się zajęcia ceramiczne. Uczestnicy - w tym członkinie
Klubu Kobiet „Panie Przodem”, szkliwili jajeczka, talerzyki i półmiski. Dzień później, w filii GOK w No-
wej Iwicznej mieszkańcy spotkali się na warsztatach florystycznych. Stroiki świąteczne cieszyły się
dużym powodzeniem, więc warsztaty zorganizowano ponownie - 22 marca. W sobotę 24 marca za-
jęcia odbywały się w trzech rożnych lokalizacjach. Ceramiczne baranki, zajączki i kurki można było
ulepić w Pracowni Ceramiki i Rzeźby “Galeria Na Górce” we Władysławowie, palmy wielkanocne w
fili GOK w Mysiadle, zaś dzieci spotkały się w Łazach, gdzie powstało wiele pięknych dekoracji świą-
tecznych. 

Wielkanocne warsztaty w Lesznowoli
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Henryk Talar – spod Mostu Poniatowskiego na wyżyny sztuki

Dla aktora najważniejszy jest widz
To już pół wieku artystycz-
nego Tour de Pologne Hen-
ryka Talara, który przez
lat wiele miał życiową
garderobę na Ursynowie.
Ostatnio w ten swój daw-
ny zakątek na chwilę po-
wrócił i był wzruszony
przyjęciem przez dawnych
sąsiadów.

Tak się akurat złożyło, że
gdy sięga się w prze-
szłość, Talarowi miesz-

kanie w wielkiej płycie ursynow-
skiej kojarzy się z jednoczesnym
kontaktem z wielką sztuką: w
Teatrze Telewizji, w Ateneum,
gdzie pod dyrekcją Janusza War-
mińskiego mógł być partnerem
autentycznych gwiazd: Aleksan-
dry Śląskiej, Jana Świderskiego,
Romana Wilhelmiego... Sam zaś
– jak dziś powiada ze śmiechem
– został już na wstępie odtrącony
przez komisję egzaminacyjną w
Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej w Krakowie, gdzie w
1965 roku oceniono młodego
ambicjonera nader brutalnie: ani
wzrostu, ani głosu, ani talentu...
Do krakowskiej PWST dostał się
dopiero za drugim podejściem,
żeby razem z równie niskim Je-
rzym Trelą zazdrościć urody i po-
stury przystojniakowi Leszkowi
Teleszyńskiemu. No cóż, minęły
lata, a bilans dokonań pierw-
szych dwóch jest nieporównanie
większy od dorobku głównego
bohatera telewizyjnego serialu
„Życie na gorąco”, bo okazało się,
że chociaż imponującego wzro-
stu u nich nie ma, to jednak talent
mają obydwaj niepośledni. 

– Dziś to można sobie żarto-
wać z tego, że za pierwszym ra-
zem nie dostałem się do szkoły
teatralnej, ale w 1965 niosło to
poważne konsekwencje, bo gro-
ziło obowiązkowym poborem do
wojska, przed czym jakimś cu-
dem zdołała mnie uchronić ko-
chana mama – przypomina so-
bie Talar, który właśnie za jej
poduszczeniem poszedł po skoń-
czeniu szkoły podstawowej do
technikum elektryczno-mechan-
icznego w Bielsku-Białej. Zdo-
był tam dający zdaniem matki
pewność zarobkowania zawód,
który uprawniał do obróbki me-
tali skrawaniem. Jednak na prze-
kór rodzicielce – wolał w końcu
zająć się obróbką żelaznego re-
pertuaru literackiego: Szekspi-
ra, Moliera, Fredry, Wyspiań-
skiego, Czechowa, Dostojewskie-
go, Bułhakowa, Gombrowicza,
Głowackiego... Tym sposobem
straciło polskie rzemiosło, a zy-
skała polska sztuka.

Dziś Henryk ma za sobą
setki wybitnych ról i
mógłby spokojnie spo-

cząć na laurach, ale uważa, że to
jeszcze nie czas, żeby założyć
nogę na nogę i pozostawać
wreszcie w najłatwiejszej do za-
grania roli – outsidera. Dlatego
oglądamy go między innymi w
nowym serialu TVP pt. „Leśni-
czówka”, a jednocześnie może-
my podziwiać wyreżyserowaną
przez niego „Zemstę” Fredry w
białostockim Teatrze Drama-
tycznym, gdzie – z wyjątkiem
jednej – wszystkie role wykonu-
ją kobiety. 

T alar urodził się w roku
1945 w największej
obecnie w Polsce (23

000 mieszkańców) wsi Kozy w
okolicach Bielska-Białej i ten
swój wiejski rodowód wspomina
z sentymentem:

– Tam przecież mieszkali moi
dziadkowie, tam złowiłem w stru-
myku moje pierwsze pstrągi i tam
też padłem na twarz w krowie
łajno po bójce z silniejszym ode
mnie Stasiem Bednarczykiem. W
Kozach wykonałem na dodatek
swój pierwszy krok artystyczny.

Otóż wuj Tadeusz brał mnie do
grupy kolędników, obchodzących
wieś z szopką. Co ciekawe,
wszystkie drzwi się przed nami
otwierały, bo mieszkańcy uwa-
żali, że przynosimy im szczęście. 

– opowiada dawny mieszka-
niec wielkopłytowego bloku przy
ulicy Wiolinowej, sąsiadującego
z kościołem Wniebowstąpienia

Pańskiego, gdzie całkiem nie-
dawno uświetnił 50-lecie posłu-
gi kapłańskiej długoletniego pro-
boszcza Tadeusza Wojdata, wy-
głosiwszy Pacierz Ursynowski
autorstwa Tadeusza Nowaka.  

W ieś Kozy to był w ży-
ciu Talara tak na-
prawdę epizod, bo

rodzina (matka – szwaczka, oj-
ciec – kierowca) szybko przepro-
wadziła się do Bielska-Białej,
gdzie brat Henryka objawił się
jako geniusz elektroniki. 

– W oczach rodziców mój brat
to był ktoś. A gdy ja zdradziłem
swoje ambicje artystyczne, chcąc
zdawać do krakowskiej PWST,
potraktowali mój zamysł jako
chwilową fanaberię, która raz-
-dwa przeminie. No bo cóż to za
zawód: aktor, komediant? – cy-
tuje po latach opinię matki czło-
wiek zaprzedany tej profesji ser-
cem i duszą, zaznaczając wszak-
że, iż wbrew pozorom – rodzi-
cielka w wielu momentach ży-
ciowego zagubienia pomogła
mu wyjść na prostą. 

G dy tak gadamy sobie z
Henrykiem po starej
znajomości, trudno go

nie zapytać, dlaczego w pamię-
ci widzów zapisał się przede
wszystkim rolami czarnych cha-
rakterów, w tym rolą Johanna
Heimanna w znakomitym seria-
lu telewizyjnym „Polskie drogi”. 

– O dziwo, na początku karie-
ry byłem aktorem komediowym
i mam nawet za sobą doświad-
czenia estradowe. Ale z grywa-
nia czarnych charakterów jestem
w gruncie rzeczy zadowolony,
bo dają one okazję do wtapia-
nia się w człowieczą duszę i sta-
nowią próbę zrozumienia, dla-
czego zły człowiek właśnie tak
się zachowywał, jak zostało na-

pisane w powieści, w scenariu-
szu. Autorzy sztuk utożsamiają
się na ogół z pozytywnymi boha-
terami, więc aktor grający tych
złych dostaje w zasadzie wolną
rękę i może się wykazać pełnią
kunsztu artystycznego. Budo-
wanie takiej roli dużo aktora
kosztuje i mimo woli samemu
szuka się w sobie podobnych mi-

nusów. Ja akurat uwielbiam grać
czarne charaktery z wielkiej lite-
ratury rosyjskiej: z Czechowa,
Dostojewskiego, Bułhakowa, bo
ich teksty są tak świetne, że nic
w nich nie potrzeba zmieniać i
wygłasza się je z ogromną satys-
fakcją, z jaką recytuję też wiersze
naszej znakomitej poetki Krysty-
ny Miłobędzkiej – zwierza się
brawurowy wykonawca ról Pio-
tra Wierchowieńskiego („Bie-
sy”), Trofimowa („Wiśniowy
sad”), Wolanda, Piłata („Mistrz
i Małgorzata”), a także króla Ery-
ka XIV w sztuce Strindberga. 

W pewnym sensie Ta-
lar mógłby przywo-
łać stwierdzenie Ka-

rola Marksa, że byt określa świa-
domość, bo po ukończeniu szko-
ły teatralnej nie chciał zostać w
Krakowie wobec braku miesz-
kania i przyjął propozycję prze-
nosin do Szczecina, a potem do
Kalisza, gdzie na szerokie wody
wyprowadziła go Izabela Cywiń-
ska, polecając młodego aktora
scenom warszawskim.

– Jako przybysz z prowincji
musiałem jakby zdawać egza-
min aktorski jeszcze raz, a kłody
pod nogi próbowali mi rzucać
koledzy grający najwyżej role
halabardników. Mimo wszystko
godziłem się w teatrze Ateneum
z siedzeniem na ławce rezerwo-
wych, bo jednak było się w jed-
nej ekipie ze Śląską i Wilhelmim,
który mi kiedyś udzielił rozsąd-
nej rady: – Jak pan dostaje pro-
pozycje filmowe, niech pan je
bierze, nie zważając na teatr, bo
drugi raz mogą się nie trafić. 

T ymczasem ja wiele z
tych propozycji, rów-
nież jako późniejszy ak-

tor Teatru Narodowego, odrzu-
ciłem, dając pierwszeństwo te-

atrowi, czego poniekąd żałuję.
Niemniej, pewne szanse wyko-
rzystałem, chociażby w serialach
telewizyjnych, w których zetkną-
łem się z takimi gigantami ak-
torstwa, powiedziałbym nawet
– arystokratami ducha, jak mo-
ja wielka mentorka Ryszarda
Hanin, jak Gustaw Holoubek,
jak Tadeusz Fijewski – wzdycha

ze wzruszeniem przedstawiciel
teatru z najwyższej półki. 

O swoich początkowych
problemach bytowych
po przybyciu z Kalisza

do Warszawy Talar mówi tak: –
Oto ja, na scenie dumny wyko-
nawca ról Konrada w „Wyzwole-
niu” i króla Eryka XIV, w prakty-
ce życiowej byłem zwyczajnie
bez dachu nad głową, więc naj-
pierw przyszło mi mieszkać ra-
zem z moją Elą w zielonym
Volkswagenie pod mostem Po-
niatowskiego. Z czasem zostali-
śmy przyjęcie przez naszego
przyjaciela Marka Nowakow-

skiego do skromnego mieszka-
nia na Targówku, aż wreszcie
kochany dyrektor Ateneum Ja-
nusz Warmiński załatwił mi u
ministra kultury Józefa Tejchmy
przydział spółdzielczego lokum
na Ursynowie, będącym wtedy
osiedlem w budowie, które jesz-
cze nie miało metra, więc dojeż-
dżałem do pracy autobusem
195, zanim dorobiłem się takie-
go luksusu jak FSO Polonez –
snuje ursynowską opowieść Ta-
lar. W swoich artystycznych po-
szukiwaniach zdążył się naobijać
po całej Polsce i dobrze wie, że
na prowincji pracują również
znakomici aktorzy, w wielu wy-
padkach nawet lepsi od tych,
którzy grają w warszawskiej
pierwszej lidze i lubią – poza ro-
lami na scenie albo na planie fil-
mowym – odgrywać również
„na ściance” role celebrytów. 

– Na prowincji jest aktorom o
tyle trudniej, że w zasadzie mają
do dyspozycji tylko teatr, bez szer-
szych możliwości występowania,
a ewentualne położenie roli w je-
dynym miejskim teatrze przeży-
wa się o wiele bardziej niż podob-
ną wpadkę w stolicy, gdzie za
chwilę można się popisać w innej
produkcji teatralnej, filmowej, te-
lewizyjnej – mówi Henryk, które-
go ogromnie irytuje degradują-
cy trend w teatrze, filmie, a nawet
w kabarecie. Prawdziwą sztukę
zastępuje tanie przypodobanie
się publiczności, żeby wywołać
prostacki rechot. Tak zwane kaba-
rety, pokazywane w najlepszym
czasie antenowym przez najwięk-
sze stacje telewizyjne, przyniosły
zdaniem Talara szkodę niemal
nie do odrobienia. 

H enryk podszedł tole-
rancyjnie do kolegi,
który zdecydował się

wystąpić w Teatrze Narodowym
na golasa, obnosząc swoje „klej-
noty” tuż przed oczami widzów,
sam jednak przy innej okazji od-
mówił reżyserowi, namawiają-
cemu go do całkowitego obnaże-
nia na scenie:

– Nie ze wstydu bynajmniej
odmówiłem, tylko zapytałem
wtedy, w jakim celu miałbym się
obnażać? – wyjaśnia mój roz-
mówca, przypominając mi od ra-
zu celny tekst Wojciecha Młynar-
skiego sprzed lat: „Ludzie to lu-
bią, ludzie to kupią, byle na cha-
ma, byle głośno, byle głupio...”. 

T alar wspomina z łezką
w oku, że w czasach je-
go debiutu teatr był

„miejscem szlachetnym”, a dziś
to się pod wieloma względami
zaczyna zmieniać:

– Mogę zrozumieć, że młodzi
twórcy mają prawo do wprowa-
dzania nowości, ale czy przy oka-
zji muszą podpalać całą teatral-
ną przeszłość i lekceważyć wiel-
kie tradycje? – pada pytanie re-
toryczne z ust Henryka, który
podkreśla, że jego panem będzie
zawsze widz, dla którego się gra,
i jeśli aktor o tym nie pamięta,
popełnia wielki błąd. 

Na pytanie, czy lepiej by-
ło wykonywać zawód
aktorski w okresie PRL

niż teraz, Talar odpowiada:
– Różnica polega na tym, iż w

czasach władzy ludowej teatr był
czymś niesłychanie ważnym, po-
nieważ przekazywało się publicz-
ności to, czego w normalnym ży-
ciu nie sposób było przekazać. I
wtedy występowanie przed wi-
dzem wiązało się z poważną od-
powiedzialnością. A teraz świąty-
nia sztuki zamienia się często w
miejsce zabawy dla amatorów.
Co gorsza, jeśli reżyserowi brak
talentu, to nie wystawia dzieła
któregoś z wielkich autorów, tyl-
ko przedstawienie „według Szek-
spira” albo „według Bułhakowa”
– trafnie zauważa Henryk. 

Gdy mówię mu, że jako
wieloletni globtrotter,
który z niejednego pie-

ca chleba jadał, uważam, że w
akurat czasach PRL mieliśmy naj-
lepszy teatr i faktycznie najlep-
szych aktorów na świecie, okazu-
je się, że obaj podzielamy tę opi-
nię. A wyrażał ją też wielokrotnie
sławny szwajcarski dramaturg
Friedrich Dürrenmatt, zwłaszcza
wtedy, gdy przyszło mu obejrzeć
Romulusa Wielkiego w warszaw-
skim Teatrze Dramatycznym – z
Janem Świderskim w roli głów-
nej. Talarowi zdarzyło się dwa
razy pełnić zaszczytne stanowi-
sko dyrektora teatru – w Często-
chowie i Bielsku Białej, ale po la-
tach doświadczeń uważa, że ak-
tor nie powinien być dyrektorem:

– Po pierwsze dlatego, żeby nie
powstał syndrom dobierania akto-
rów na pewno gorszych od siebie;
po drugie zaś – żeby nie wypaść z
aktorskiego rynku. Dobrze pamię-
tam, że powróciwszy do zawodu
aktora, musiałem budować swoją
karierę jakby od nowa, co nie by-
ło łatwe – wzdycha Henryk, kon-
statując na koniec, że przez 50 lat
na ogół nie odmawiał brania pro-
ponowanych mu – nawet bardzo
drobnych ról; że będąc artystycz-
nym wieloboistą, zagrał i rolę Pa-
na Boga, i rolę Szatana, ale nigdy
nie jawiła mu się rola marzeń. Mo-
że ona dopiero przed nim?

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

HHEENNRRYYKK TTAALLAARR,, urodzony 25 czerwca 1945 roku we wsi Kozy niedaleko Bielska-Białej. Aktor
teatralny, filmowy, telewizyjny, radiowy, reżyser, pedagog, lektor. W 1969 ukończył PWST w Kra-
kowie. W latach 1994-1997 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie, a w okresie 1997-1999 dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Był wykładowcą w
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, edu-
kując m. in. Joannę Kurowską i Krzysztofa Ibisza.

Grał w teatrach: Dramatycznym w Szczecinie (1969-1970), im. Bogusławskiego w Kaliszu
(1970-1973), Ateneum (1976-1982 i 1985-1997), Studio (1982-1985) i Narodowym (2000-2011)
– w Warszawie. Otrzymał Złoty Mikrofon za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Złoty Ekran
za role w spektaklach „Selekcja” i „Potrójny nelson” w TVP. 

Zdaniem Talara, jego największym życiowym
sukcesem jest córka Zuzanna, matka dwóch sy-
nów – krytyk teatralny, dramaturg, dramatopi-
sarka, autorka sztuk teatralnych i słuchowisk
dla Polskiego Radia, lubiąca pisać role dla ojca.

W świeżo wydanej książce pt. „Henryk Talar
i Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie, lata 1994-1997 (wywiad-rzeka) córka zna-
komitego aktora Zuzanna Talar tak pisze o ojcu:

„Dorobek artystyczny Henryka Talara to ponad
siedemset kreacji: sto ról w teatrze, dwieście w fil-
mie i telewizji i czterysta w Polskim Radiu /.../

„ZT: A tymczasem z G. Barszczewską i H. Woj-
ciechowskim zakończyliście przygotowania spek-
taklu Boya wina dla teatru we Wrocławiu.

HT: Chciałem, by Boy miał też swoją premie-
rę przed częstochowską publicznością, ale mu-
sieliśmy dostosować spektakl do tego szczegól-
nego miejsca. Obawiając się /.../, że mogą być
problemy z frekwencją, poprosiłem kolegów
technicznych o „skuteczną reklamę”. Na fron-
tonie teatru zawisł biało-czarny transparent o
„rewolucyjnej” treści: „Jaka jest różnica między
dużą kupą a kurzą d...”.

ZT: Udało się. 29 sierpnia miejscowa prasa do-
ceniła wasze starania: „Talar mówi, że zainwesto-
wał w Boya. Nikt jednak nie oczekiwał, że naj-
większą reklamę spektaklowi zrobi Jasnogórski
Klasztor. A tak się stało, gdy zakazano udziału Ta-
lara i Barszczewskiej w piątkowym koncercie
muzyki religijnej na Jasnogórskich Wałach”.

Zuzanna Talar promowała książkę w towa-
rzystwie ojca – na spotkaniu 15 marca w Ursyno-
tece, mówiąc, że trud zrealizowania dzieła był tak
wielki, iż napisania drugiej książki o tacie już
się na pewno nie podejmie. 

Córka Zuzanna o ojcu

RYS. AUGUST
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Polska od wielu lat utrzymuje się w ścisłej
czołówce producentów jaj w Unii Europej-
skiej. Rocznie wytwarza około 10 mld
sztuk. Rodzima kura potrafi znieść nawet
do 250 jaj w ciągu roku! Jajeczne zagłę-
bia kraju to Mazowsze i Wielkopolska, do
których należy ponad 50% krajowej pro-
dukcji. U progu Świąt Wielkanocnych
warto upewnić się, które jajka najlepiej
sprawdzą się na świątecznym stole.  

Czy jakość jajek zależy wyłącznie od systemu
chowu? Mit. Naukowcy ze Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego udowodnili, że to nie chów
przesądza o składzie i smakowitości polskich jaj.
Za ich smak i jakość odpowiada przede wszystkim
pasza, którą kury są karmione. Zależy od niej rów-
nież masa jaja.

– Sekret idealnego jajka tkwi w rodzaju i ilo-
ści spożywanej przez kury paszy. Nioski mają
znacznie większe zapotrzebowanie na składniki
mineralne, szczególnie na wapń. Dlatego pasza
musi być dostosowana do wieku kury oraz zbi-
lansowana pod względem białka, aminokwa-
sów, energii metabolicznej, jak i potrzebnych
witamin: A, E, B2, B6, kwasów foliowego oraz
pantotenowego. Żywienie to jednak nie wszyst-
ko. Równie ważna jest troska o dobrostan zwie-
rząt. To od zapewnienia odpowiednich warun-
ków zależy wysoka jakość produktu końcowego
– komentuje Paweł Michalski, kierownik pro-
duktu ds. drobiu De Heus. 

Po czym poznać dobre jajka? 
Z perspektywy konsumenta ważne są takie

czynniki, jak data przydatności do spożycia, sys-
tem chowu kur oraz informacja o producencie.
Termin przydatności to średnio 28 dni od mo-
mentu zapakowania. Należy pamiętać, że jaja do-
stępne w sklepach są objęte kontrolą weterynaryj-
ną. W Polsce zakazane jest stosowanie pasz z an-
tybiotykami w chowie kur niosek. Mogą być one
użyte wyłącznie w przypadku choroby stada. Ja-

ja, które zostały zniesione przez chore zwierzęta,
nie trafiają do sprzedaży.

Tajemnicze numery na jajkach...
0 - jaja z chowu ekologicznego, 
1 – z chowu na wolnym wybiegu, 
2 - z chowu ściółkowego, 
3 – z chowu klatkowego. 
– Przy zakupie jaj na wielkanocne śniadanie

należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich po-
chodzenie oraz sposób przechowywania – ko-
niecznie w obniżonej temperaturze. Kupując jaja
z niesprawdzonych źródeł, ryzykujemy naszym
zdrowiem – ostrzega Michalski. 

Bomba witaminowa
Jaja to wciąż jedno z bogatszych źródeł białka

i prawdziwa bomba witaminowa (A, E, D, B12 i K).
Dlatego cieszą się ogromną popularnością wśród
osób, które żyją aktywnie, uprawiają sport. Zawie-
rają potas, wapń i żelazo. Najwięcej wartości od-
żywczych posiada jajko na miękko i takie w posta-
ci lekko ściętej jajecznicy. 

Jajko jajku nierówne. Różnią się od siebie m. in.
kształtem, kolorem skorupki i żółtka, a także roz-
miarami. – Na tak dużą różnorodność jaj składa się
wiele czynników, w tym genetyka kury, wiek, ro-
dzaj zadawanej paszy, czy warunki utrzymania –
dodaje Michał Szafryna z De Heus. Najchętniej wy-
bierane przez konsumentów są jajka beżowe.
Tymczasem kolor skorupki nie gra roli. To kwestia
wyłącznie genetyki kur. 

Złote żółtko najlepsze? 
Barwa żółtka to również wyłącznie kwestia ży-

wienia i sposobu utrzymania – dodaje Szafryna. –
Konsumenci przeważnie wolą jajka o intensywnie
żółtej barwie. Twierdzą, że zawierają one więcej wi-
taminy A i są zdrowsze niż te z jaśniejszymi żółtka-
mi. To błędne założenie. Intensywna barwa zależy
m. in. od obecności kukurydzy lub śruty w diecie –
uzupełnia Szafryna. K a r o l i n a  P i e t r z k o

Polska jajami stoi...

Stworzenie DROGI KRYŻO-
WEJ nie jest sprawą łatwą.
Przekonałem się o tym w
roku 1999, gdy  do tworzo-
nego  Misterium Wschod-
niego chciałem wykorzy-
stać istniejący już cykl
graficzny Męki Pańskiej. 

Takiego cyklu  w tym czasie
nie znalazłem. Jedynym rozwią-
zaniem było stworzenie same-
mu całej DROGI KRZYŻOWEJ   i
zaprezentowanie na wielkim
ekranie.  Z początku szło mi do-
brze, gdyż realizowałem te sta-
cje, do których miałem już goto-
wą koncepcje graficzną. Później
nastąpiło zahamowanie całego
procesu twórczego. Zaczęło bra-
kować mi pomysłów na realiza-
cję  dalszych  stacji DROGI KRZY-
ŻOWEJ. Czas zaczął odgrywać
w tym momencie kluczową rolę. 

Całą swoją energię twórczą
skierowałem na realizacje pozo-
stałych stacji. W temacie trzeba
się zakochać i całe swoje twórcze
myślenie skierować w ten ob-
szar. Wyszło – i widzowie, którzy
przyszli do kościoła św. Toma-
sza Apostoła  w Wielki Ponie-
działek 1999 r. na Misterium
Wschodnie, mogli oprócz posłu-
chania śpiewu  cerkiewnego zo-
baczyć graficzne obrazy MĘKI
PAŃSKIEJ.  Każdy z czterech au-
torów, prezentujących aktualnie
swój cykl DROGI  KRZYŻOWEJ
w Galerii na Emporach, miał po-
dobne przeżycia. Irena Mora-
czewska, Witold Czopowik, Ma-
rian Nowiński  i Jerzy Derkacz te-
mat MĘKI PAŃSKIEJ przeżywa-
li na swój indywidualny  twórczy

sposób. Irena Moraczewska każ-
dą ze stacji, opatrzyła cytatem
św. Jana Pawła II. Odbity krzyż
i tekst na płótnie – to nawiązanie
do „Chusty św. Weroniki”, gdzie
miłość człowieka do Boga, zo-
stała odwzajemniona wizerun-
kiem BOGA MIŁOSIERNEGO.
Marian Nowiński /1944 – 2017/
cykl DROGI KRZYŻOWEJ stwo-
rzył jako oprawę  graficzną do
muzyki profesora Stanisława
Moryty. 

Wielkie wydruki tej  DROGI
towarzyszyły młodym ludziom
podczas modlitewnych „Spotkań
Lednickich”. Ciekawa historia
towarzyszy dziełom rzeźbiar-
skim Witka Czopowika. Cały
cykl DROGI KRZYŻOWEJ  stwo-
rzył do Sanktuarium św. Stani-
sława Papczyńskiego w Górze
Kalwarii. To na bazie tych doko-
nań stworzył swoją nową DRO-
GĘ KRZYŻOWĄ, którą prezen-
tuje w Galerii na Emporach. Jak
sam stwierdził, uległ namowom

kuratora artystycznego i zosta-
wiwszy wszystkie inne swoje
prace, zrealizował stacje MĘKI
PAŃKIEJ. Odwiedzający kościół
św. Tomasza Apostoła w  Wielką
Sobotę , oprócz adoracji Grobu
Pańskiego, poświecenia pokar-
mów, będą  mogli odwiedzić
również Galerię na Emporach,
aby tam osobiście przeżyć MĘKĘ
PAŃSKĄ. Różnorodność cyklów,
stworzona  przez czterech arty-
stów, czyni tę wystawę godną
polecenia. Wystawa „DROGI
KRZYŻOWE” powstała dzięki
wsparciu finansowemu i osobi-
stemu zaangażowaniu księdza
proboszcza dr. Henryka Małec-
kiego. Wystawa będzie czynna
do dnia 24 kwietnia 2018 r.  W
ciągu całego tygodnia /z wyjąt-
kiem poniedziałku/ w godzi-
nach 15 00 – 17 00. W niedzielę
po każdej mszy świętej  do godzi-
ny 17 00.

J e r z y  D e r k a c z  –  k u r a t o r  a r t y -
s t y c z n y  G a l e r i i  n a  E m p o r a c h

Kto by pomyślał, że Jowita Budnik, aktor-
ka przednia, ale znana głównie z ról dra-
matycznych (w filmach „Plac Zbawicie-
la”, „Jeziorak”, „Papusza”, „Ptaki śpie-
wają w Kigali”), ma tak wspaniały talent
komediowy! W całej okazałości zaprezen-
towała go w niedzielę w Teatrze Za Dale-
kim w Domu Sztuki SMB „Jary” – w mo-
nodramie Doroty Maciei „Supermenka”.

Humoru nie brakuje samemu przedstawieniu,
wyreżyserowanemu wartko przez Jerzego Gu-
dejkę, choć nazbyt wesoły to on nie jest, raczej
słodko-gorzki – jak życie…

Początkowo tytułowa Supermenka ma wszyst-
ko: posadę, faceta, kasę, przyjaciół. I nagle krach:
wylatuje z roboty, choruje, dopada ją depresja,
sięga po butelkę. A długi rosną…

Nasza bohaterka przeżywa frustrację, ale umie
też podejść do sytuacji, w jakiej niespodziewanie się
znalazła, z dystansem, powoli uczy się żyć po nowe-
mu. I gdy uświadomi sobie konieczność dokonania
przewartościowań w życiu, niebo nad nią znowu się
rozpogodzi. Jowita Budnik dostała do ręki przede
wszystkim bardzo dobry tekst: prawdziwy, życiowy,
błyskotliwie napisany. Z pewnością wielu widzów
znalazło w nim ślady własnych przeżyć i mogło

utożsamić się z bohaterką. Superaktorka brawu-
rową grą, oddającą z dużym autentyzmem różne
stany emocjonalne Supermenki, to utożsamienie
niewątpliwie ułatwiła.

Publiczność w Teatrze Za Dalekim (na sali kom-
plet!) reagowała wspaniale. Wśród widzów nie za-
brakło zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy Łukasza Ciołko.

Spektakl – sfinansowany ze środków Dzielnicy
– zamykał tegoroczny Ursynowski Kalejdoskop
Teatralny. Było to godne zwieńczenie tygodniowe-
go teatralnego maratonu.

A B U

W piątek 16 marca w
Szkole Podstawowej nr
323 im. Polskich Olimpij-
czyków odbyły się warsz-
taty twórcze z cyklu
„Obecność Galerii Działań
SMB „IMIELIN” w szko-
łach ursynowskich”. 

Zajęcia dla klasy pierwszej po-
prowadził znakomity artysta Ja-
nusz Byszewski – laureat wielu
nagród krajowych i międzyna-
rodowych, który już od pierw-
szych chwil wzbudził zaintereso-
wanie dzieci, wprowadzając je 
w tajniki sztuki. 

Na początku zaprezentował
ogromne zdjęcia zniszczonych

budynków, skłaniając dzieci do
zastanowienia się nad tym, co
było przyczyną ich obecnego wy-
glądu. W tym momencie nastrój
zrobił się nieco melancholijny,
jednak artysta szybko przywró-
cił uśmiech na dziecięcych twa-
rzach, dając im do wykonania
pierwsze zadania. 

Uczniowie pracowali z dużym
zaangażowaniem, przerysowu-
jąc kontury zniszczonych budyn-
ków na folię. Następnie ich zada-
niem było dorysowanie brakują-
cych elementów oraz nadanie ko-
lorów ponurym obrazom. Mali
artyści udowodnili, że ich wy-
obraźnia nie zna granic. W prawie

każdym zburzonym pokoju poja-
wiły się dzieci, ich rodziny, zabaw-
ki, kwiaty, firanki i wiele, wiele
innych rzeczy. Po zdjęciu foli oka-
zało się, że powstały piękne, kolo-
rowe i tętniące życiem witraże.
Dzieci z zachwytem oglądały i ko-
mentowały swoje prace. Na tym
zakończyła się pierwsza część
warsztatów pt. „Rekonstrukcja”. 

W drugiej części zajęć każde
dziecko projektowało własne mu-
zeum przy wykorzystaniu sze-
ściennego pudełka. Uczniowie
szybko podjęli to wyzwanie i
czym prędzej zabrali się do pracy.
Oczywiście udało im się stworzyć
niesamowite muzea, które przede
wszystkim obrazowały ich zainte-
resowania oraz pragnienia. 

Janusz Byszewski cały czas in-
spirował dzieci do wychodzenia
poza schematy, doradzał im oraz
motywował do podejmowania
wyzwań.

Warsztaty – zorganizowane
dzięki uprzejmości Freda Ojdy,
przy wsparciu Wydziału Kultury
m. st. Warszawy dla Dzielnicy
Ursynów – okazały się ciekawą
podróżą, zwłaszcza pod okiem
takiego kapitana. Uczniowie kla-
sy I g mają nadzieję, że nie była
to ich ostatnia przygoda z Gale-
rią Działań. M J

Galeria DAP 1 ul. Mazowiecka 11A
przedstawia „Fragmenty pejzażu” Jo-
lanty Johnsson. Jest ona absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
doktorem sztuk plastycznych. Wykłada
na Europejskim Wydziale Sztuk Akade-
mii Finansów i Biznesu Vistula w pra-
cowniach grafiki. Autorka uprawia ma-
larstwo i grafikę. 

W obszarze jej artystycznych zainteresowań
znajduje się człowiek, a także jego otoczenie. Za-
równo ludzie, jak i pejzaż stanowią interpretację
artystki i są poddane daleko idącej syntezie. Zacho-
wują przy tym swoje podstawowe znaczenie. 

Obrazy Jolanty Johnsson cechuje m. in. powta-
rzający się rytm – spękane formy przypominają-
ce drzewa, zwielokrotnione sylwetki ludzi, ptaków
etc. Artystka buduje swą opowieść przy użyciu
koloru, któremu nadaje nowe, wyabstrahowane
z rzeczywistości znaczenie. 

W pracach nie widać przypadkowości, mimo że
dominują w nich niezwykle „drapieżne” formy. Na
powierzchni płótna układają się one w przyjem-
ną dla oglądającego zorganizowaną, uporządko-
waną całość. 

– Balansuję pomiędzy formą abstrakcyjną a reali-
styczną. Kiedy maluję pejzaż, szukam harmonii i

równowagi w plątaninie świata przyrody, w kontra-
stach światła i cieni. Fascynują mnie rośliny, niezby-
walny element naszych codziennych widoków.

Rytm ich życia w kolejności następowania pór
roku odmierza też nasz czas. Liście – pączkują na
wiosnę, a opadają już na jesieni. Stają się odpada-
mi materii – mówi o swoich pracach autorka. 

Wystawę można oglądać do 3 kwietnia. 
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Galeria Działań wychodzi do uczniów

Fragmenty pejzażu Jolanty Johnsson

Ursynowski Kalejdoskop Teatralny

Cztery DROGI KRZYŻOWE na Emporach

NNaa zzddjjęęcciiuu iinnssttaallaaccjjaa IIrreennyy MMoorraacczzeewwsskkiieejj  - „„WWeerroonniikkaa””
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Już za niecały miesiąc służe-
wiecki tor na nowo ożyje.  W
niedzielę 22 kwietnia rozpocz-
nie się kolejny sezon wyścigowy,
który zapowiada się ciekawie.
Zgłoszono bowiem aż 1289 ko-
ni, o 57 więcej niż w poprzed-
nim roku.

W tym sezonie ścigać się bę-
dzie 761 koni pełnej krwi
angielskiej, w tym 268 ho-

dowli zagranicznej. Cieszy duża liczba
dwulatków, bo aż 300, w tym 107 wy-
hodowanych poza granicami Polski.
Jest to o 37 więcej niż w sezonie 2017.
Nieźle prezentuje się również rocznik
derbowy (218), jak również roczniki
starsze (243). Zwiększyła się liczba
zgłoszonych do sezonu koni arabskich
czystej krwi (416), jest ich o 39 więcej
niż w roku ubiegłym. Zmniejszyła się
natomiast z 60 do 44 liczba zgłoszo-
nych kłusaków, jak również półkrew-
ków z 90 do 68. Tych ostatnich w ogó-
le nie powinno być na Służewcu, bo-
wiem wyścigów dla takich koni nie or-
ganizuje żaden szanujący się tor na
świecie. W Niemczech półkrewki kon-
kurują ze sobą w tak zwanych “chłop-
skich wyścigach” (bauerrennen), ale
wyłącznie na torach prowincjonalnych.

Wgronie dwuletnich folblu-
tów jest kilka z bardzo inte-
resującymi rodowodami. W

stajni Adama Wyrzyka przygotowywa-
ne są do sezonu ogierek i klaczka (na ra-
zie bez imienia) po irlandzkim Anodi-
nie, pełnym bracie znakomitej Goldi-
kovej (7,1 mln USD na koncie!). Anodin
to koń z wieloma sukcesami na śred-
nich dystansach. Jako czterolatek wy-
walczył drugie miejsce w prestiżowej
gonitwie Breeders Cup Mile na dystan-
sie 8 furlongów (1610 m), rozegranej w
nieosiągalnym na polskich torach cza-
sie 1`32,8 sek. Oba dwulatki są pierw-

szymi końmi na Służewcu po tym repro-
duktorze, podobnie jak potomstwo ir-
landzkiego ogiera Born to Sea (II w ir-
landzkich Derby), syna zjawiskowej kla-
czy Urban Sea, która dała m. in. czem-
piona czempionów Galileo. Ciekawe są
również dwulatki po brytyjskim sprin-
terze Zabedee oraz po spokrewnionym
z naszym Easy Go australijskim “milio-
nerze” Helmet, który specjalizował się
w wyścigach na milę. 

W stajni Janusza Kozłowskie-
go stoi trzyletni Sacrebleu,
pół-brat Cacciniego, zwy-

cięzcy Wielkiej Warszawskiej. Ogier w
ładnym stylu ograł w debiucie Domine-
ra, choć był nękany przez kontuzje. Ma
piękną akcję i jeśli ominą go problemy
zdrowotne, może zajść bardzo wyso-
ko. Maciej Jodłowski i Justyna Domań-
ska trenują natomiast dwuletnie po-
tomstwo ogiera Archipienko, który dał
m. in. “trójkoronowanego” Va Banka.
Dwuletni ogierek Iron Man, podopiecz-
ny trenera Krzysztofa Ziemiańskiego,
jest groźny już  z nazwy. Poza tym legi-
tymuje się bardzo dobrym rodowodem.
Jego ojcem jest irlandzki Planteur (2,2
mln angielskich funtów na koncie), a
matką polska derbistka Infamia. Bie-
gający na Służewcu syn Planteura –
ogier Xawery – wygrał jako dwulatek
wszystko, co było do wygrania.        

W dniach 4-14 marca br. gru-
pa polskich jeźdźców od-
była szkolenie w Racing

Academy & Centre of Education w Irlan-
dii (RACE), które zostało zorganizowa-
ne na zlecenie Polskiego Klubu Wyści-
gów Konnych i sfinansowane ze środ-
ków funduszu szkoleniowego PKWK.
W szkoleniu wzięli udział jeźdźcy wyści-
gowi: dżokej Natalia Hendzel, starsi
uczniowie – Joanna Grzybowska i Kon-
rad Mazur, uczniowie –  Aleksandra Ko-
walik, Maria Nikonorow i Martyna

Sommer, jak również jeźdźcy trenin-
gowi – Alicja Wieczorek oraz  Marlena
Włostowska.

S zkolenia polegały na przejażdż-
kach w hali oraz na szkolnym
torze treningowym o na-

wierzchni all-weather pod okiem in-
struktorów RACE.  Były filmowane, a
następnie omawiane z kursantami. Po-
ziom umiejętności polskich jeźdźców
został pozytywnie oceniony przez ir-
landzkich szkoleniowców. Wartością
dodaną kursu w RACE były zajęcia na
symulatorach. Polscy kursanci – pod
okiem byłego dżokeja, a obecnie in-
struktora RACE Paddy’ego Flooda – in-
tensywnie pracowali nad poprawą i do-
skonaleniem dosiadu, równowagą, po-
syłem oraz prawidłowym używaniem
bata. Należy pogratulować prezesowi
PKWK Tomaszowi Chalimoniukowi tra-
fionej decyzji o sfinansowaniu szkolenia
ze środków klubu. 

W 2016 r. Francuzi – za 100
tys. złotych – kupili na au-
kcji w Warszawie wyhodo-

wanego w SK Iwno dwuletniego ogier-
ka Tunis (Estejo – Tracja po Llandaff).
Jak na polskie warunki, miała to być do-
bra cena, więc okrzyknięto transakcją
świetnym biznesem. Zaledwie po roku
okazało się, że może to być najgorszy
biznes w historii jesiennych warszaw-
skich aukcji. Już jako trzylatek Tunis wy-
grywał we Francji wyścigi przeszkodo-
we klasy listed. Wchodząc w wiek 4 lat
wychowanek SK Iwno ma już na koncie
333,413 euro (prawie 1,5 miliona zł)
wygranych nagród, a to dopiero począ-
tek, bo w płotach i przeszkodach cztero-
latek to jeszcze junior. Chyba przeoczo-
no, że Tunis ma inbred (5x5) na legen-
darnego ogiera Northern Dancer, a to w
hodowli znaczy wiele. Polski ogier udo-
wodnił postawioną lata temu tezę, że
w  naszym kraju hoduje się wysokiej

klasy folbluty, dysponujące nieprzecięt-
nym talentem skokowym. Tym większa
szkoda, że Służewiec – przez brak wy-
obraźni wyścigowych decydentów – po-
zbył się gonitw płotowych. To taki kraj:
tam, gdzie mamy szanse na rozwój, zwi-
jamy się i na odwrót.

P rzypadek Tunisa skłania do
rozmyślań nad fachowością
polskich specjalistów od ho-

dowli koni wyścigowych. Wychodzi na
to, że znają się oni na hodowli jak kura
na pieprzu i nie dorastają do pięt eksper-
tom z czasów komuny. Tamci za grosze
sprowadzali do kraju reproduktory, któ-
re zapisały się złotymi zgłoskami w na-
szej hodowli. Ogiery Mehari, Dakota,
Negresco, Conor Pass, Pyjama Hunt,
czy Saragan zostały starannie wyselek-
cjonowane i każdy z nich dał wybitne
potomstwo. Dwa pierwsze  położyły
największe zasługi dla polskiej hodow-
li konia pełnej krwi. 

T unis nie jest pierwszym bar-
dzo dobrym koniem, którego
pozbyliśmy się za czapkę gru-

szek. Ogier Dżudo (Conor Pass – Dżu-
ni), triumfator prestiżowych nagród
Rulera i St. Leger, został w 1981 r jako
czterolatek sprzedany za pół darmo do
Szwecji. Biegał  i wygrywał w  Szwecji,
Francji, Hiszpanii, Niemczech i Anglii.
W poniedziałek 16 sierpnia 1983 r.
wpływowy hiszpański dziennik El Pais
pisał na pierwszej stronie sportowej:
“Gonitwę Copa de Oro de San Seba-
stián (2400 m) z milionem peset dla
zwycięzcy, która jest jednym z trzech
najważniejszych testów w kalendarzu
hiszpańskim, wygrał po raz pierwszy
od 13 lat koń obcy – polskiej hodowli
ogier Dżudo”. 

W yhodowany w 1999 r. w SK
Widzów ogier Masini (Di-
xieland – Mansarda) nie ro-

kował na przyszłość. Taka przynajm-
niej była opinia polskich “fachowców”
od koni pełnej krwi. Natomiast Cze-
chom bardzo się podobał, więc kupili go
za niewielkie pieniądze. Opłaciło się.
Masini startował 47 razy (14 razy I miej-
sce, 23 razy miejsca płatne), zasilając
konto nowych właścicieli z Czech kwo-
tą 544.100 euro. Ogier najlepiej czuł
się na dystansie 5000 m.

K olejna gwiazda, której pozbyła
się za grosze SK Widzów na
rzecz Czechów,  to urodzony

rok po Masinim wyborny sprinter Scyris
(In Camera – Scytia), wnuk hodowla-
nego czempiona ogiera Sadller’ s Wells.
Startował przez 7 lat, biorąc udział w 53
wyścigach, z których wygrał aż 35, gro-
madząc na koncie ponad 160 tys. euro i
5,5 miliona koron. Scyris ma w rodowo-
dzie inbred (4x5) na klacz Somethin-
groyal, matkę legendy amerykańskiego
turfu ogiera Secretariat. Ten fakt został
zapewne przeoczony przez polskich
“znawców”. Skorzystali z tego sprytni
Czesi. Siwek biegał w Polsce, Czechach,
Austrii oraz na Słowacji i uzyskał licen-
cję w niemieckich księgach stadnych (Ol-
denburskiej, Westfalskiej i Reńskiej).

O pinie polskich “fachowców” o
możliwościach wyhodowa-
nego w SK Moszna wałacha

Tiumen (Beaconsfield – Toscanella) by-
ły mocno średnie. Rzekomo był tępy.
Sprzedano go więc... oczywiście Cze-
chom. W ich treningu “tępy” Tiumen
dostał skrzydeł i wygrał trzy razy z rzę-
du Wielką Pardubicką (6900 m), uwa-
żaną za najtrudniejszą gonitwę typu
steeplechase cross country na świecie. 

P o wygraniu najważniejszych
gonitw i ustanowieniu kilku
niepobitych do dzisiaj rekor-

dów służewieckiego toru fenomenalny
Intens (Belenus – Inicjatywa)  powi-
nien zostać przekazany do treningu na
Zachód, najlepiej do Niemiec i przy-
nosić chwałę polskiej hodowli, a wiel-
kie pieniądze swojemu właścicielowi.
Ogier był  talentem, jaki rodzi się raz na
kilkadziesiąt lat, i z pewnością został-
by na Zachodzie gwiazdą. Tak wybitny
koń został jednak w wieku trzech lat
sprzedany do... Rosji. Rok później padł
tam na kolkę. 

W odróżnieniu od właścicie-
la Intensa, właściciel ogie-
ra Ruten (El Prado –

Rash), innego znakomitego folbluta
biegającego w Polsce, nie zdecydował
się na jego sprzedaż do Niemiec, mimo
że proponowano mu bardzo dobrą ce-
nę. Wabikiem dla zagranicznego kon-
trahenta było to, że sprowadzony z
USA jako dwulatek Ruten legitymuje
się unikatowym w skali Europy “nic-
kiem”. Ma hodowlany inberd 5x5 na
pożądanego w hodowli Native Dan-
cera, a za sprawą swojej matki szczyci
się prawie identycznym połączeniem
krwi jak najlepszy europejski repro-
duktor ostatnich lat, angielski derbista
Galileo. Niestety, syn hodowlanej iko-
ny nie cieszy się takim wzięciem wśród
polskich hodowców, jakim powinien
cieszyć się koń z tak znakomitym “pa-
pierem”. W hodowli oczywiście nie ma
tak, że dwa plus dwa równa się cztery,
na przykład legendarny Secretariat zu-
pełnie nie sprawdził się jako reproduk-
tor. Wiesław Saniewski, właściciel Ru-
tena, tkwi jednakowoż w przekona-
niu, że jego podopieczny spłodzi
wkrótce czempiona, który zawojuje
nie tylko polskie tory. Biorąc pod uwa-
gę wspaniałe geny Rutena, wcale nie
jest to przekonanie na wyrost.  

N owy sezon na Służewcu to
nowe rozdanie na najwyż-
szym szczeblu dowodzenia

zabytkowym hipodromem. Włodzi-
mierza Bąkowskiego, wieloletniego
dyrektora Oddziału Służewiec – Wyści-
gi Konne Totalizatora Sportowego, za-
stąpiła na tym stanowisku Joanna Gór-
ska. Po torze rozszedł się szmer niepo-
koju, bowiem nazwisko nowej dyrek-
tor jest nieznane w środowisku wyści-
gowym. Życie uczy cierpliwości, nale-
ży więc spokojnie czekać na rozwój
wypadków i na razie wstrzymać się z
wydawaniem opinii.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Już wkrótce początek wyścigowego sezonu na Służewcu

Jeźdźcy po szkoleniu w Irlandii

W ostatnią niedzielę, 18
marca, zorganizowany zo-
stał kolejny turniej bad-
mintona dla dzieci i mło-
dzieży z cyklu „Harcownik
- Ursynów Warsaw Open”
w ramach XXIX edycji rocz-
nej tych rozgrywek. Roz-
grywany był na hali spor-
towej SP nr 340 na Natoli-
nie, przy ul. Lokajskiego 3. 

Zawody przeprowadzone zo-
stały dzięki wsparciu i dofinan-
sowaniu Dzielnicy Warszawa -
Ursynów. Tradycyjnie organiza-
torem był działający od lat w
Dzielnicy Ursynów Środowisko-
wy Klub Badmintonowy „Har-
cownik”.

Turniej rozgrywano niezależ-
nie w dwóch kategoriach wie-

kowych: juniorów i młodzików.
Wśród juniorów (do19 lat) star-
towało też kilkoro czołowych w
kraju juniorów „młodszych” (do
17 lat).  Łącznie udział w zawo-
dach wzięła setka zawodników z
26 klubów i środowisk badmin-
tona. Wśród nich wystartowała
prawie dziesiątka młodych gra-
czy z Ukrainy. Spośród startują-
cych z górą 1/3 stanowili repre-
zentanci klubów i środowisk
badmintona Warszawy i najbliż-
szych okolic. A w tym gronie po-
nad 30% to byli zawodnicy ursy-
nowscy. Najlepsze wyniki wśród
zawodników klubów działają-
cych na Ursynowie osiągnęli: 

- w kat. juniorów – III m. w
grze podwójnej chłopców Alek-
sander Dzwonnik z ŚKBad. “Har-

cownik” ze swoim partnerem de-
blowym Andrzejem Niczyporu-
kiem z AZS UW zagrał tu po raz
pierwszy i być może to zaważy-
ło o minimalnej, trójsetowej

przegranej o m. II w turnieju z
bardzo zgranym deblem z OSSM
Szklarska Poręba;

- w kat. młodzików: III m w
grze podwójnej chłopców debel

Kajetan Baranowski / Franciszek
Kamiński z ABRM,oraz IV m. w
grze pojedynczej chłopców Jan
Wilczak z ABRM.

Liczba zgłoszeń do turnieju
przerosła nieco wstępne przewi-
dywania. W związku z tym ko-
nieczne było pewne ogranicze-
nie liczby gier w ramach plano-
wanego systemu rozgrywek: za-
miast wstępnie wychodzących z
systemu ponad 220 meczów,
ostatecznie po dokonanej korek-
cie harmonogramu rozegranych
zostało 181 gier. Grano w każdej
z obu kategorii tradycyjnie po 5
rodzajów spotkań: gry pojedyn-
cze dziewcząt i chłopców, oraz
gry podwójne dziewcząt, chłop-
ców i mieszane. Każdy zawodnik
lub zawodniczka mieli prawo

startu najwyżej w dwóch rodza-
jach gier. 

W związku dosyć dużą liczbą
meczów do zagrania zawody
trwały łącznie ponad 12 go-
dzin. Mecze rozgrywane były
non-stop na 6 kortach znajdu-
jących się na hali SP nr 340. Po-
czątek gier początkowo plano-
wany na godzinę 10.00 został
przyspieszony do godziny 9.00.
Finały juniorów zakończyły się
po godzinie 21. Sprawny prze-
bieg i niepowstawanie zbęd-
nych opóźnień było możliwe
również dzięki temu, że mecze
rozgrywane były pod opieką li-
cencjonowanych sędziów pro-
wadzących, pracujących przez
cały turniej w odpowiedniej
liczbie.

Harcownik urządził atrakcyjny turniej badmintona
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Reprezentacja szkoły Szkoły Podstawowej P 323 im. Polskich
Olimpijczyków (ul. Hirszfelda na Ursynowie), grając w
składzie: Wiktoria Wielgosz (ur. 2006), Julia Osadnik (2006),
Olga Sak (2006), Dominika Żukowska (2006), Marysia
Bykowska (2006), Aleksandra Szymankiewicz (2005), Alicja
Subda (2006), Marianna Mikiewicz (2005), Aleksandra Kosacz
(2005) oraz Natalia Kania (2005), zdobyła 9. marca drugie
miejsce w minisiatkówce wśród 209 szkół podstawowych
uczestniczących w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży –
kategoria Dzieci. 

Uczennice ze szkoły nr 323 wygrały zarówno na poziomie
mistrzostw dzielnicy (w styczniu), jak i w późniejszych
eliminacjach wszystkie mecze 2-0, aby dopiero w warszawskim
finale ulec SP 30 z Pragi 0-2. Srebrne medale młodych siatkarek
są tym bardziej warte docenienia, iż w pozostałych szkołach
występowały dziewczynki głównie z siódmych klas czyli ze
starszych roczników 2005 i 2004. Opiekunem zawodniczek ze
strony szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz
Żukowski.

J a c e k  O s a d n i k
F o t o :  A r c h i w u m  S z k o ł y

Srebro minisiatkarek
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Jak żyć w kraju, w którym poparcie społeczne dla tak zwanej elity politycz-
nej sięga zaledwie kilkunastu procent? Kraju, gdzie polityk stał się syno-
nimem nawiedzonego idioty, kłamcy i złodzieja. Jeśli zaufanie społeczne

do klasy rządzącej spada niemalże do zera, można mówić o degradacji obowią-
zującego w państwie systemu politycznego. Przerażające jest to, że nic nie zapo-
wiada zmian na lepsze. 

Partii politycznych, które po 1989 r. brały udział w rządzeniu Polską, nie sposób zliczyć. Skom-
promitowany Kongres Liberalno – Demokratyczny, zwany partią aferałów, zgasł w niesławie, a je-
go przywódcy przylepili się do Unii Demokratycznej, która przepoczwarzyła się z kolei w Unię Wol-
ności. Działacze zmarłych gwałtowną śmiercią różnych prawicowych kanap w obliczu zagrożenia
politycznym niebytem zaprzestali niekończących się swarów i kłótni, połączyli siły i w 1997 r. wy-
grali wybory pod szyldem Akcja Wyborcza Solidarność. Dobrobyt obywateli budowali przez czte-
ry lata wspólnie z wymienioną wyżej UW. Po zakończeniu kadencji oba te polityczne twory prze-
stały istnieć. 

Lewicowa z nazwy Socjaldemokracja dla Rzeczpospolitej (SdRP) zmieniła nazwę na Sojusz Le-
wicy Demokratycznej (SLD) i w 2001 r. z bardzo wysokim poparciem także dostąpiła zaszczytu rzą-
dzenia państwem. Sojusz miał za wspólników kanapową Unię Pracy i chłopów z PSL. Były to tak do-
bre rządy, że po czterech latach lewicowo – chłopska koalicja został odesłana przez wyborców do
kąta, a sam SLD mógł pochwalić się poparciem w granicach 5 punktów procentowych. Powód? Nie-
notowany w krótkiej historii III RP wysyp afer i rozkwit nepotyzmu. 

B yły i smaczki. Poseł SLD Zdzisław Mamiński postanowił poprawić polsko – austriackie
stosunki kulturalne i w sejmowej restauracji pozdrowił austriackiego dziennikarza
gromkim okrzykiem „Heil Hitler!”. Straży Marszałkowskiej z trudem udało się od-

transportować lewicowego poliglotę do jego pokoju w sejmowym hotelu. Natomiast poseł Sa-
moobrony Marian Curyło strasznie przejął się sytuacją w irackich więzieniach i z mównicy sej-
mowej wygłosił mrożące krew w żyłach oświadczenie (zapis ze stenogramu posiedzenia): „Sa-
lem alejkum! Ślonek zjen ente eni sała, sała. Samoobrona gul, gul. Mister Belka, jala biet. Mó-
wiłem po arabsku. Chciałem w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację w irackich więzie-
niach. Tam gwałcenie ludzi to norma. Więźniów związują za ręce, majtki w dół, pupy wypięte.
I gwałcą.”

W 2005 r. Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę po skompromitowanym SLD bez żadnego
wysiłku. Wystarczyło obiecać społeczeństwu rozprawę ze złodziejami i nową jakość w uprawia-
niu polityki. Miało być państwo tanie, solidarne i sprawiedliwe, w którym o objęciu stanowiska
decydują kompetencje, a nie znajomości i legitymacja partyjna. Realizacji wyborczych obietnic
strzegła koalicja złożona z ideologicznych hunwejbinów PiS, powszechnie znanych z wielkiej uczci-

wości działaczy Samoobro-
ny oraz wyróżniających się
wyjątkowo nowoczesnym
patrzeniem na świat polity-
ków Ligi Polskich Rodzin.
Wiadomo jak to się wszyst-
ko skończyło. 

W sierpniu 2007 r. Jaro-
sław Kaczyński wygłosił hi-
storyczne orędzie do naro-
du, w którym poinformo-
wał o zerwaniu przez PiS
koalicji z LPR i Samoobro-

ną. Rozwiązanie Sejmu miało być korzystne m. in. dlatego, że PKW odrzuciła sprawozdanie fi-
nansowe partii z 2006 r. i PiS groziła utrata kilkudziesięciu milionów zł. Partia mogła odwołać
się do Sądu Najwyższego, ale wówczas SN był niezależny i istniało ryzyko przegranej. Gdyby tak
się stało PiS nie miałoby funduszy na statutową działalność. Nowe wybory anulowałyby karę. Ów-
czesny lider LRP Roman Giertych darł się z sejmowej mównicy: “Postanowiliście pójść na wybo-
ry dlatego, że PKW odrzuciła wasze sprawozdanie i straciliście 65 mln zł. Postanowiliście zary-
zykować władzę dla kasy!”.

J esienią 2007 r. odbyły się przyspieszone wybory. Ze strachu przed odrzuceniem SLD wystar-
tował pod szyldem Lewica i Demokraci. Początkowo była to koalicja na wybory samorzą-
dowe, jednak w związku z niezłym wynikiem postanowiono powalczyć także w wyborach

parlamentarnych. Wybory w 2007 r. to ogromny sukces PO (ponad 40 proc. poparcia). Był to efekt
obywatelskiego sprzeciwu po dwuletnich rządach PiS. Zanotowano największą w historii frekwen-
cję (53,9 proc.). Koalicja LiD uzyskała 13,1 proc. poparcia zdobywając 53 mandaty w Sejmie i wspól-
nie z PiS zasiadła w ławach opozycji. Obrotowi chłopi z PSL nie dali się zatopić. Porozumieli się ze
zwycięską PO i weszli do koalicji rządzącej Polską. Premierem została wschodząca gwiazda polskiej
polityki Donald Tusk. 

Miało być pięknie. Realizowane hasła wyborcze to “Rządzi PiS a Polakom wstyd”, “By żyło się
lepiej. Wszystkim!”, “Polska zasługuje na cud gospodarczy” autorstwa PO i “PSL = NORMAL-
NIE” oraz “Porozumienie Służy Ludziom” autorstwa partii chłopów żywiących nas i broniących.
Pod ośmioletnimi rządami PO i PSL Polska stała się krajem tanim, ponieważ liczbę ministerstw
i urzędników ograniczono do minimum. Zgodnie z obietnicami polityków PO zlikwidowano nie-
potrzebny Senat.  Rząd pochylił się nad losem emerytów, nauczycieli, pielęgniarek i innych nę-
dzarzy, by ulżyć ich losowi. 

Politycy PO starali się jak mogli pomagać ludziom. W rządzonej przez Hannę Gronkiewicz – Waltz
Warszawie wielką estymą pani prezydent cieszy się Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm PO. Ostat-
nio została wykluczona z klubu, kiedy zagłosowała za odrzuceniem projektu ustawy liberalizują-
cej aborcję. Moi szpiedzy w PO informują poufnie, że to ona namaściła swego czasu na burmistrza
Zbigniewa Dubiela, kolegę z dawnych lat, z którym wspólnie działała w Międzyparafialnym Ko-
mitecie Wyborczym. Parafianka Fabisiak nie lubi odmieńców, dlatego przed laty wypłoszyła z War-
szawy Michaela Jacksona, który chciał w stolicy zainwestować kilka milionów dolców i wybudo-
wać Disneyland. Miał ich wówczas sporo na koncie. Przeforsowała swój autorski pomysł urządze-
nia nad Wisłą Rodzinnego Parku Rozrywki. Oczywiście obiekt nigdy nie powstał. 

Mimo bardzo prospołecznej polityki Platformy i powstaniu nad Wisłą opływającej w miód  i mle-
ko “zielonej wyspy” niewdzięczny lud pogonił liberalno – chłopską koalicję. Ostatnie wybory to ogrom-
ny sukces PiS (37,6 proc. poparcia). Był to efekt obywatelskiego sprzeciwu po ośmioletnich rządach
PO i jej chłopskiego koalicjanta (chyba podobne zdanie napisałem wyżej). Teraz to dopiero Polska
będzie kwitnąć. Z miejsca okazało się, że największym szacunkiem rządu cieszą się przedstawicie-
le władzy sądowniczej, szczególnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Mniejszym lekarze, bo
strajkują, a nie powinni. Rząd bezzasadność lekarskich protestów uzasadnia nadzwyczaj logicznie
– czy ktokolwiek zna lekarza klepiącego biedę? 

S prawiedliwie też jest. Kto nie posiada legitymacji partyjnej PiS bądź rekomendacji tej par-
tii może tylko pomarzyć o dobrej posadzie. Nie można przecież powierzać odpowiedzial-
nych funkcji ludziom nieznajomym i niesprawdzonym! Tego rodzaju polityka kadrowa

jest przejawem wielkiej troski o losy państwa. Dlatego ujawnianie przez wścibskich pismaków ty-
sięcy przypadków zatrudniania na odpowiedzialnych posadach potomstwa, rodzeństwa, po-
ciotków i nieudaczników z partyjnego nadania jest niczym innym jak sypaniem piasku w spraw-
nie działające tryby i trybiki władzy. 

Polska scena polityczna to zbiór tych samych od lat, w większości żałosnych i mocno już zgranych
postaci, co pewien czas zmieniających polityczne barwy. Narzekamy na brak jakości w polityce i in-
tensywnie poszukujemy jej... głosując ciągle na tych samych ludzi, dając im władzę. Oddając na nich
swój głos zapominamy, że nie można oczekiwać jakości od osób, których dotychczasowa działal-
ność polityczna stała pod znakiem absolutnego braku jakości.

Wesołych Świąt w kraju powszechnego szczęścia, dobrobytu i dostępnej dla wszystkich ob-
fitości!!! 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jest źle, będzie jeszcze gorzej...

Nadchodzące Święta Wielkanocne skłaniają do refleksji nad naszą kultu-
rową tożsamością. Przypominają o wspólnej chrześcijańskiej tradycji i
o podwalinach europejskiej cywilizacji. Warto przy tej okazji przypo-

mnieć, że to właśnie chrześcijaństwo legło u podstaw idei oraz wartości, które przez
ponad dwa tysiąclecia wytyczały normy etyczne i moralne Europejczyków. Trud-
no nie zauważać faktu, że z inspiracji chrześcijaństwem korzystali najwybitniejsi twórcy, a niektó-
re motywy przeszły do kanonów kultury, jak znany wszystkim Stabat Mater (dolorosa), co po pol-
sku oznacza Stała Matka (bolejąca po ukrzyżowaniu Chrystusa). Słowa napisał Jacopone da Todi
w XIII wieku. Motyw ten podejmowali liczni artyści kompozytorzy, m. in: Luigi Boccherini. Antonín
Dvořák, Józef Elsner, Joseph Haydn, Josquin des Prés, Zoltán Kodály, Giovanni da Palestrina,
Krzysztof Penderecki, Giovanni Battista Pergolesi, Gioacchino Rossini, Domenico Giuseppe Scar-
latti, Franz Schubert, Karol Szymanowski, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi. 

Wpływ chrześcijaństwa jest widoczny niemal w każdej dziedzinie kultury i sztuki. Nawet negacja
wartości chrześcijańskich wpisuje się w kulturowy dialog, którego geneza sięga do tych wartości. W
sferze muzyki Świętom Wielkanocnym towarzyszą m. in. koncerty poświęcone tematyce religijnej.
Mieszkańcy Sadyby mieli okazję posłuchać Requiem d-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta pod dy-
rekcją Tomasza Radziwonowicza w wykonaniu Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego z towa-
rzyszeniem Orkiestry Sinfonia Viva w kościele pw. Św. Antoniego Marii Zaccarii przy ul. Jana III So-
bieskiego 15. Ostatnie, (niedokończone) dzieło arcymistrza to dzieło przejmujące. Dotyka kwestii za-
sadniczych – życia i śmierci. Słuchając go, stajemy się świadkami, jak każdy takt tego wybitnego utwo-
ru, pisanego ręką geniusza (być może kierowaną przez Stwórcę), przybliżał go do nieśmiertelności. 

Wiele problemów, które targają naszym kontynentem, ma swój początek w odchodzeniu od war-
tości chrześcijańskich i od wartości w ogóle. Imponderabilia, wytyczane i akceptowane przez po-
kolenia, są negowane lub pomijane. Tymczasem to one właśnie wytyczały wzory postaw dla wie-
lu pokoleń Europejczyków. Skłaniały do ujmowania się za ludźmi, biednymi, wykluczonymi, któ-
rzy dzięki temu nie utracili swego człowieczeństwa. Bo to relacje biednych i bogatych zawsze sta-
wały się przyczyną konfliktów społecznych.

Znamienny jest fragment dialogu pomiędzy bohaterami zekranizowanego musicalu z lat 70. „Skrzy-
pek na dachu ”– Tewje Mleczarzem (Chaimem Topolem) i Perczykiem (Paulem Michaelem Glaserem). 

– Być biednym to nie zbrodnia – mówi Tewje do Perczyka. 
– Na tym świecie zbrodniarzami są bogaci, ale przyjdzie dzień, że ich bogactwa będą nasze – od-

powiada przesiąknięty lewicową ideologią Perczyk. 
– O, to by było miłe. Gdyby oni się zgodzili, to i ja bym się zgodził – wyznaje z rozbrajającą szcze-

rością Tewje.
W tym właśnie rzecz. Bogaci nie zawsze chcą dzielić się z bliźnimi. Często dzieje się przeciwnie.

Chcą go jeszcze oskubać, o czym świadczą m. in. doniesienia z rozmaitych komisji sejmowych, ujaw-
niających kulisy wielkich przekrętów. Ich ofiarami byli zwykli obywatele okradani z dorobku ich ży-
cia z cichym lub wręcz ostentacyjnym przyzwoleniem organów nadzoru i ścigania.

Zdarzają się na tym świecie zbrodnie popełniane przez bogatych, mimo to większość z nas chcia-
łaby zapewne być bogatymi. Nie znaczy to wcale, że automatycznie stalibyśmy się przestępcami. Nie-
które regulacje prawne, które wprowadzono w ramach „konstytucji dla biznesu”, stają po stronie przed-
siębiorcy, który do tej pory był niejednokrotnie traktowany przez fiskusa jak potencjalny przestępca.
Teraz powoli się to zmienia, choć nie brakuje przykładów potwierdzających pogląd Perczyka. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

O Świętach i nie tylko o tym

„Polska scena polityczna to zbiór
tych samych od lat, w większości
żałosnych i mocno już zgranych
postaci, co pewien czas zmieniają-
cych polityczne barwy. Narzekamy
na brak jakości w polityce i inten-
sywnie poszukujemy jej...  głosując
ciągle na tych samych ludzi”

Piórem Derkacza
Jerzy Derkacz

autoportret świąteczny

Narodziło nam się tylu medialnych
specjalistów od gotowania, że proble-
mem stało się pytanie, co jeść i czym
to popić. Postanowiłem więc i ja przy-
gotować coś specjalnego, co może nie
nakarmi ciała,  ale na pewno stanie się
„potrawą duchową”. Kilka tysięcy lu-
dzi przychodzących  w Wielką Sobo-
tę z koszyczkiem do ursynowskiego
kościoła św. Tomasza  może takiej
„strawy” zażyć. Wystarczy odwiedzić
Galerię na Emporach, a tam „Cztery
Drogi Krzyżowe” znanych artystów
związanych z  Ursynowem. Okaże się
wtedy, że wyjdziemy z kościoła nie
tylko z poświęconym koszyczkiem
pełnym pokarmów, ale i bogatsi o
przeżycia  duchowe. Nie samym chle-
bem /i jajkiem/ człowiek żyje!

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

Z CYKLU: SUCHARY Z INTERNETU

PODCZAS REKOLEKCJI
Katechetka namawiała uczniów w klasie:

- Niech tu staną obok mnie ci, co zgrzeszyli.
Basia zerka na Adasia, Staś na Kasię,

Ale wszyscy siedzą cicho. Aż po chwili…

Wstaje Jaś, więc pani chwali: Jak to miło,
Że do grzechu Jasiu, przyznać się nie boisz.

- Ja nie grzeszę, ale żal mi się zrobiło,
Że nikt nie wstał, tylko pani sama stoi.

DYLEMAT PALACZA
Gość kupował papierosy. Stąd mam pointę,

Bo na paczce ostrzeżenie ujrzał takie:
Jeśli palisz, możesz zostać impotentem.

- Nie chcę takich! Niech mi pani da te z rakiem.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

JAJA WIELKANOCNE
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KKRREEDDYYTTYY trudne. Upadłość,
515 048 468

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

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII 
KAŻDY STAN
791 373 004

CCHHEEMMIIAA, matematyka, 
22 641 82 33

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 47 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

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

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

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

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

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605 613 451

PPRRAACCAA dla kierowcy aut
dostawczych, kat. B, nie kurierka,
jazda po Warszawie, 535 170 170

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią i pana z
doświadczeniem do sprzątania
osiedla na Ursynowie, 504 226 160

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGLLAAZZUURRAA, hydraulika,
malowanie, elektryka, ściany GK,
604 404 254

GGLLAAZZUURRAA, malowanie, panele,
remonty kompleksowo, 
692 885 279

GGLLAAZZUURRAA, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, tel. 501 050 907 

NAPRAWA lodówki, pralki
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA ogrodów,
wycinka, faktura, 604 401 161

PPRRAALLNNIIAA dywanów, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY łazienek
kompleksowo, 690 613 034

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

UUDDRROOŻŻNNIIAANNIIEE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211

WWIIEERRCCEENNIIEE
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, tel. 668 327 588 

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII  Piaseczno, 
22 757 20 19

PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA, 660 565 007
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