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Rosoła już przejezdna! Stare nazwy na nowo...Burmistrz Kempa o koalicji
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O statnie lata przyniosły tak
liczne zmiany nazw ulic i
placów Warszawy, że jej

długoletni mieszkańcy zaczęli się
gubić. Sam miałem tego przykład w
minionym tygodniu, gdy wyzna-
czono mi wizytę w LuxMedzie przy
ul. Komitetu Obrony Robotników,
domyślnie zaznaczając od razu, że
chodzi o ulicę noszącą przez lat wie-
le nazwę – 17 Stycznia. Uhonoro-
wanie KOR-u jest bliskie memu ser-
cu, bo ta organizacja działała nie-
jako na moich oczach, a jej współ-
pracownikiem był jeden z najod-
ważniejszych i najbardziej zasłu-
żonych opozycjonistów z okresu
PRL, ważny aktywista „Solidarno-
ści” – Andrzej Celiński, z którym
okolicznościową rozmowę przed-
stawiam  na stronie 10. Z drugiej
strony jednak przywykłem do sta-
rej nazwy – 17 Stycznia, co upa-
miętniało wyzwolenie stolicy Pol-
ski spod okupacji niemieckiej u pro-
gu 1945 roku, dokonane – jak na
ironię – głównie rękami późniejsze-
go okupanta politycznego – ZSRR. 

K iedyś ową datę czczono na
sposób sportowy, organizu-
jąc w Hali Gwardii koszy-

karski Turniej Wyzwolenia War-
szawy. Poza tym – przez długi czas
ulica 17 Stycznia była ważnym
szlakiem dojazdu na lotnisko Okę-
cie, więc jej nazwa musiała z ko-
nieczności mocno utrwalić się w
pamięci. Dlatego ulicę KOR wolał-

bym widzieć raczej na Ursynowie,
gdzie dosyć często korowcy mieli
okazje się pojawiać. Zresztą, prze-
mianowanie dawnej 17 Stycznia
decyzją wojewody mazowieckiego
trwało krótko – bo już wyrokiem
NSA anulowano jego zarządzenie
i skrót KOR jakby pozostaje do dys-
pozycji, by go użyć w innym miej-
scu. Powrót do przeszłości nastąpił
w sumie w wypadku aż 44 ulic sto-
licy, a bodaj największą sensacją
stało się to, że zamiast alei upa-
miętniającej byłego prezydenta
Warszawy i Polski Lecha Kaczyń-
skiego mamy na powrót aleję Ar-
mii Ludowej. I znowu – jak w spra-
wie KOR-u – można powiedzieć,
że powstała niezręczna sytuacja,
bo akurat Lech Kaczyński położył
– na podobieństwo Andrzeja Ce-
lińskiego – duże zasługi dla „Soli-
darności” i frymarczenie jego na-
zwiskiem tylko dlatego, że woje-
woda mazowiecki cokolwiek po-
spieszył się, żeby nie powiedzieć
wymusił zmiany nazw w ramach
dekomunizacji – wydaje się czymś
niestosownym. Ty bardziej, że już
zdążono uczcić Lecha nawet po-
nad jego niewątpliwe zasługi po-
przez pochówek na Wawelu i po-
stawienie pomnika przy placu Pił-
sudskiego w Warszawie. 

T rochę to przypomina po-
dobny postępek z jak naj-
słuszniejszym przywróce-

niem dawnej nazwy ulicy – Woło-
ska, która przez pewien czas nosi-
ła miano ulicy Władymira Koma-
rowa, sowieckiego generała, któ-
ry był sławnym kosmonautą i zgi-
nął powracając w 1967 na Ziemię
po uderzeniu kapsuły lądownika
statku Sojuz o grunt. Trudno po-
wiedzieć, by Komarow nam czymś
zaszkodził lub czymś zawinił – w
końcu można mu było dać do pa-
tronowania jakąś inną ulicę. Bo to

nie był przypadek sowieckiego dyk-
tatora –  ludobójcy Józefa Stalina,
na cześć którego w latach 50-tych
ubiegłego wieku niemal w każdym
polskim mieście przydawano głów-
nej ulicy jego imię, czyniąc to samo
z Pałacem Kultury i Nauki w War-
szawie. A już zupełnym skanda-
lem było przemianowanie Kato-
wic na Stalinogród. 

R ozstanie z krwawym satra-
pą Stalinem przyniosło
wszystkim  wielką ulgę tak

samo jak usunięcie w 1989 pomni-
ka Feliksa Dzierżyńskiego z war-
szawskiego placu noszącego też je-

go imię, a teraz dobrze nam znane-
go pod pierwotnym mianem jako
Plac Bankowy. Jak najsłuszniej
stracił też swoją ulicę w stolicy na
rzecz Jana Pawła II inny komuni-
styczny bohater – Julian Mar-
chlewski. Tyle że ze względów prak-
tycznych niektórzy warszawiacy,
przyzwyczajeni do nazwy z cza-
sów PRL, trochę żartobliwie ma-
wiali: jadę na Jana Pawła Mar-
chlewskiego, bynajmniej nie uwła-
czając polskiemu papieżowi. 

O ile w Warszawie większe
problemy dekomunizacji
nazw zostały zaraz po

transformacji ustrojowej załatwio-
ne, o tyle w wielu innych rejonach
kraju szło to cokolwiek opornie,
czego przykładem jest sudecka
miejscowość Bierutowice – nazwa-
na tak w 1946 roku na cześć ówcze-
snego przywódcy „Polski Ludowej”,
późniejszego prezydenta kraju Bo-
lesława Bieruta. Wprost wierzyć
się nie chce, że nazwę tę oficjalnie
wycofano dopiero z końcem ubie-
głego roku i od 1 stycznia zamiast
Bierutowic mamy Karpacz Górny.
Mało kto jeszcze pamięta, że jeśli
chodzi o Dolny Śląsk, to zaraz po
wojnie trzeba było zmienić nazwę

wielkiego miasta Breslau z powro-
tem na Wrocław, a Stettin stał się
znowu Szczecinem. 

J ak długo jestem warszawia-
kiem, tak długo mam okazję
obserwować polityczny

wpływ na nazwy ulic, placów, par-
ków, skwerów. Mieszkając od 1956
roku w Rembertowie, musiał pogo-
dzić się z tym, że ulica, przy której
stał mój dom rodzinny, nosiła naj-
pierw miano Ignacego Daszyńskie-
go, potem Juliusza Hibnera, by na
koniec mojego tam pobytu prze-
mienić się w ulicę Naftalego Botwi-
na, a w 1998 przyjąć jako patrona
Eugeniusza Bocheńskiego. Rów-
nież inne ulice rembertowskie zy-
skały nowe nazwy i nawet dawna
Akademia Sztabu Generalnego
(im. Karola Świerczewskiego!)
przemieniła się w 1990 w Akade-
mię Obrony Narodowej, a później
w Akademię Sztuki Wojennej.
Mam nadzieję, że jako były piłkarz
korzystającej ze stadionu przy ASG
Kadry Rembertów nie będę prześla-
dowany przez IPN, tym bardziej, że
z wojskiem nigdy nie miałem nic
wspólnego. 

P roces dekomunizacji róż-
nych obiektów i szlaków
Warszawy będzie zapewne

jeszcze długo trwać. Jak wiadomo,
niektórzy mają wielką chętkę na
zburzenie największego postkomu-
nistycznego pomnika, jakim jest
wspomniany Pałac Kultury i Na-
uki, skądinąd niesłychanie uży-
teczna budowla, na której korzyść
od strony ideologicznej przemawia
to, że kiedyś skakał tam na głowę
Antoni Macierewicz, czołowy sko-
czek do wody w skali kraju. Może
zamiast Stalina on właśnie powi-
nien być patronem PKiN?

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

JJ aa kk  nn aa zz yy ww aa ćć  uu ll ii cc ee  WW aa rr ss zz aa ww yy ??JJ aa kk  nn aa zz yy ww aa ćć  uu ll ii cc ee  WW aa rr ss zz aa ww yy ??
RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, ww
uubbiieeggłłyymm ttyyggooddnniiuu zzaawwaarrttoo nnaa
UUrrssyynnoowwiiee nnoowwąą,, ddoośśćć nniieessppoo-
ddzziieewwaannąą kkooaalliiccjjęę...... 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Najważniej-
szą wartością jest przecież Ursy-
nów i to byśmy sprawnie realizo-
wali program. Programy pod-
miotów tworzących koalicję:
Platformy, Nowoczesnej – Koali-
cji Obywatelskiej i Stowarzysze-
nia Otwarty Ursynów były naj-
bardziej zbliżone do siebie. Mo-
żemy mieć różną ocenę wyda-
rzeń historycznych, ale przede
wszystkim liczy się przecież to,
jak wspólnie wykorzystamy naj-
bliższe lata. A dzięki dobremu
programowi chcemy ten czas
wykorzystać jak najlepiej.

JJeeśśllii mmóówwiimmyy oo pprrooggrraammiiee,, ttoo
ccoo pprrooppoonnuujjeecciiee mmiieesszzkkaańńccoomm
UUrrssyynnoowwaa??

Porozumienie koalicyjne, któ-
re mamy zamiar skutecznie reali-
zować, składa się z ośmiu blo-
ków wspólnego programu.
Współpraca przy ich realizacji
ma na celu poprawę komfortu
życia mieszkańców oraz rozwój
naszej dzielnicy. Oczywiście, za-
chęcam wszystkich, którzy inte-
resują się sprawami Ursynowa,
aby szczegółowo zapoznali się z
naszymi planami. Ze sformuło-
wanych przez nas propozycji
chciałbym wymienić kilka naj-
ważniejszych. W ramach celu
programowego  „Ursynów dziel-
nicą zieleni i czystego powietrza”
zaproponowaliśmy m. in. budo-
wę nowych parków oraz rozbu-
dowę już istniejących. Ważną
sprawą jest instalacja filtrów na
wyrzutniach spalin przy tunelu
Południowej Obwodnicy Warsza-
wy wraz z czujnikami pomiaru
jakości powietrza. Zresztą, chce-
my zadbać o jakość powietrza na

terenie całego Ursynowa. Planu-
jemy zwiększenie wysokości do-
płat do wymiany kotłów, powsta-
nie także oparty na monitorin-
gu Ursynów Smog Alert. Do reali-
zacji tego celu ma przyczynić się
także wprowadzenie programu

grantów dla spółdzielni miesz-
kaniowych i wspólnot na two-
rzenie parków kieszonkowych i
zielonych enklaw. Sformułowali-
śmy cel „Ursynów lepszej infra-
struktury i mobilności”,w ramach
którego zaplanowaliśmy m. in.
budowę Ciszewskiego-bis, po-
szerzenie ul. Płaskowickiej do
dwóch pasów na odcinku Pilec-
kiego-Puławska, audyt przejść
dla pieszych, audyt węzłów prze-
siadkowych, uspójnienie sieci ro-
werowej na Ursynowie. Plany w
obecnej kadencji to kolejne in-
westycje na Zielonym Ursyno-

wie – zarówno w budowę i roz-
wój infrastruktury drogowej, jak
i rozwój melioracji i kanalizacji
deszczowej. Podejmiemy także
działania, których oczekiwanym
skutkiem ma być zapewnienie
nowych połączeń autobusowych

z Wilanowem. Dużo uwagi po-
święcamy także kwestii zdrowia
naszych mieszkańców. Postula-
tem koalicji jest ukończenie bu-
dowy Szpitala Południowego na
Ursynowie z opieką pediatryczną
i geriatryczną oraz dyżurem gi-
nekologicznym 24/7. W planach
jest modernizacja przychodni
przy ul. Kajakowej oraz utworze-
nie nowej, publicznej przychod-
ni przy ul. Samsonowskiej. Ele-
mentem porozumienia jest wie-
le propozycji dedykowanych
określonym grupom społecz-
nym.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnniiee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ww ppllaannaacchh??

Szczególną uwagę poświęca-
my niezmiennie potrzebom ur-
synowskich seniorów. Chcemy
stworzyć Centra Aktywności Se-
niora oraz wprowadzić progra-

my premiujące podmioty oferu-
jące usługi sportowo-rehabilita-
cyjne dla seniorów. Podejmiemy
działania na rzecz stworzenia
miejskiego programu zapewnia-
jącego windy w starych budyn-
kach. Będziemy kontynuować
programy dla seniorów, takie jak
przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu, nauka języków ob-
cych czy różnorodne zajęcia
sportowe. Na najbliższe lata ma-
my także propozycje dla przed-
siębiorców. Wśród naszych pro-
pozycji warto wskazać pomysł
stworzenia forum współpracy z

ursynowskimi przedsiębiorcami
z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw celem wsparcia
ich działalności. Widzimy po-
trzebę wprowadzenia progra-
mów szkoleniowych rozwijają-
cych kwalifikacje i kompetencje
dostosowane do potrzeb rynku.
Planujemy także uruchomienie
inkubatora dla start-upów ursy-
nowskich. Mamy w programie
na najbliższą kadencję propozy-
cje dla osób aktywnie spędzają-
cych czas. Z dużych inwestycji
będzie to budowa pływalni na
Zielonym Ursynowie wraz z do-
datkową infrastrukturą sporto-
wą oraz budowa pełnowymia-
rowego boiska do piłki nożnej i
bieżni. Warto także wspomnieć
o budowie hali szermierczej przy
ul. Lokajskiego. W planach jest
dalszy  rozwój sieci siłowni ple-
nerowych oraz budowa skweru
sportów miejskich

JJaakkiiee ssąą pprriioorryytteettyy??
Oczywiście, wszystkie osiem

bloków traktujemy prioryteto-
wo, jednak bez wątpienia bar-
dzo istotnym tematem pozosta-
je edukacja. W poprzedniej ka-
dencji postawiliśmy poprzeczkę
bardzo wysoko. Ostatnie cztery
lata były bowiem rekordowe pod
względem wydatków na ursy-
nowską oświatę. Nie sposób wy-
mienić tego, co zrealizowano,
ale jak wielokrotnie podkreśla-
łem, była to pierwsza w historii
kadencja, w której we praktycz-
nie wszystkich placówkach
oświatowych na terenie dzielni-
cy były prowadzone prace re-
montowe lub inwestycyjne.  Dla-
tego także przez najbliższe 5 lat
zamierzam poświęcić sprawom
ursynowskiej oświaty dużo ener-
gii. To szczególnie ważne w kon-
tekście źle przygotowanej refor-

my oświaty. W planach na naj-
bliższe lata jest budowa szkoły
na Kabatach, kolejne moderniza-
cje szkół, stworzenie 500 no-
wych miejsc w żłobkach i 600 w
przedszkolach. Znajdziemy pie-
niądze na realizację corocznych
szkoleń z zakresu bezpieczeń-
stwa na drodze i pierwszej po-
mocy dla uczniów klas czwar-
tych szkół podstawowych oraz
na edukację dla najmłodszych z
zakresu bezpieczeństwa na dro-
dze i poruszania się rowerem.
Za priorytet uważam także pro-
wadzenie stałego dialogu z
mieszkańcami. Uważam, że suk-
cesem ostatnich czterech lat by-
ła właśnie komunikacja z ursy-
nowianami. Były to m. in. roz-
mowy, jakie przez całą kaden-
cję prowadziłem w ramach wio-
sennych i jesiennych edycji spo-
tkań z mieszkańcami oraz liczne
konsultacje, jakie przeprowadzi-
liśmy. Z tematem konsultacji
wiąże się też nasz cel „Samorząd
Ursynowa przyjazny mieszkań-
com” obejmujący m. in. zasadę
organizowania konsultacji spo-
łecznych przy dużych projek-
tach infrastrukturalnych, stwo-
rzenie kolejnych Miejsc Aktyw-
ności Lokalnej czy też wydłuże-
nie godzin pracy urzędu. Zamie-
rzamy dalej wspierać ursynow-
skie organizacje pozarządowe
oraz prowadzić kampanie infor-
macyjne dotyczące spraw szcze-
gólnie istotnych dla mieszkań-
ców. W programie znalazło się
wiele propozycji, dzięki którym
Ursynów ma się stać jeszcze bar-
dziej przyjaznym miejscem do
życia. Wierzę, że najbliższa ka-
dencja będzie czasem wytężo-
nej pracy, która przyniesie wi-
doczne efekty z pożytkiem dla
mieszkańców Ursynowa.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

O nowej koalicji i planach na najbliższą kadencję rozmawiamy z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Dla ursynowian najważniejszy jest program

Choinka w urzędzie 
i przed urzędem

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza do zagrody Św. Mi-
kołaja z reniferami. Wydarzenie odbędzie się 15 grud-
nia w godzinach 11.00-18.00 na terenie przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów. 

Na mieszkańców czekać będą dwa renifery, którym w zagrodzie
będzie towarzyszył Św. Mikołaj oraz opiekun reniferów w trady-
cyjnym stroju lapońskim. Dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcie
z reniferami, a w zagrodzie będzie funkcjonował punkt pocztowy
Św. Mikołaja z możliwością napisania i wysłania listu. Jest to
kontynuacja zeszłorocznego pomysłu, ponieważ poprzednio za-
groda reniferów wywołała wiele radości i uśmiechów na twa-
rzach dzieci.

W czwartek (6 grudnia), w Mikołajki,
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów  od
strony Al. KEN rozbłysła wielka, jedena-
stometrowa choinka oświetlona dioda-
mi LED.  

Również tego dnia gwiazdami rozbłysła wie-
ża ratusza i ściana od strony ulicy Gandhi. W za-
paleniu choinki wzięli udział przedstawiciele Za-
rządu Dzielnicy Ursynów, licznie zgromadzeni
mieszkańcy dzielnicy oraz urzędnicy.

We wtorek (11 grudnia) w holu głównym
Urzędu Dzielnica Ursynów przez dzieci z
Przedszkola nr 126 “Zaczarowane Podwórko”,
została ubrana Biało-Czerwona Choinka Oświa-
towa. Wspaniałe ozdoby w patriotycznych bar-
wach wykonały dzieci i młodzież z ursynowskich
szkół i przedszkoli. Dzieciom dzielnie pomagał
burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Przyjdź na spotkanie 
z Reniferami! 



5



6

Nazewnicze szaleństwo powstrzymane przez NSA

Starzy wygrali wojnę o Związek Walki Młodych

Naczelny Sąd Administracyjny
oddalił skargi kasacyjne woje-
wody mazowieckiego i  podtrzy-
mał wyroki Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego o uchyle-
niu ponad 40 zarządzeń woje-
wody zmieniających nazwy ulic
w Warszawie. Wyroki NSA są
prawomocne.   

Zapisy przyjętej przez Sejm usta-
wy dekomunizacyjnej zobo-
wiązywały polskie samorządy

w terminie do 2. września 2017 r., by
nazwy ulic propagujących komunizm
zostały zmienione. Ocenę, który z patro-
nów ulic ma związek z ustrojem totali-
tarnym, wydaje w sposób arbitralny In-
stytut Pamięci Narodowej. W sierpniu
ubiegłego roku Rada Warszawy podję-
ła uchwałę o zmianie nazw sześciu ulic.

Jesienią 2017 r. wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera wydał tzw. zarządze-
nia zastępcze w sprawie zmian nazw
kolejnych 47 arterii, w tym przemiano-
wania al. Armii Ludowej na al. Lecha
Kaczyńskiego. Zarządzenia wojewody
w liczbie 50 zostały zaskarżone przez
stołeczny ratusz do WSA, który
uwzględnił aż 48 skarg miasta. Dwie
skargi zostały oddalone. W tej sytuacji
wojewoda zdecydował się wnieść do
NSA skargę kasacyjną, która została
rozpatrzona w ubiegły piątek.  

Mimo protestów mieszkań-
ców wojewoda zmienił
swoimi zarządzeniami nie

tylko  aleję Armii Ludowej na al. Lecha
Kaczyńskiego, ul. Stanisława Wroń-
skiego na Anny Walentynowicz, Małe-
go Franka na Danuty Siedzikówny “In-

ki”, Zygmunta Modzelewskiego na Jac-
ka Kaczmarskiego, 17 Stycznia na Ko-
mitetu Obrony Robotników, Teodora
Duracza na Zbigniewa Romaszewskie-
go, Stanisława Kulczyńskiego na Ro-
dziny Ulmów, Leona Kruczkowskiego
na Zbigniewa Herberta, Antoniego
Kacpury na Stefana Melaka, Hanki Sa-
wickiej na Zofii Kossak – Szczuckiej.
Oczywiście, nie można mieć nic prze-
ciwko takim patronom ulic jak Jacek
Kaczmarski, Rodzina Ulmów czy “In-
ka”, te osoby powinny zostać uhonoro-
wane, ale niekoniecznie w taki sposób,
jaki wymyślili sobie IPN i wojewoda
mazowiecki. Po wyroku NSA urząd
miasta powinien niezwłocznie przy-
wrócić dawne nazwy ulic, albowiem
prawomocne wyroki sądów wykonuje
się bez zbędnej zwłoki. 

T ymczasem IPN zwrócił się z
apelem do władz Warszawy,
by “w poczuciu obywatelskiej

odpowiedzialności, niezależnie od bie-
żących sporów politycznych, odstąpiły
od procedury przywracania już zmie-
nionych nazw symbolizujących lub pro-
pagujących komunizm”. Jest to posu-
nięcie skandaliczne, bowiem państwo-
wy urząd nawołuje de facto do niere-
spektowania wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego! Tego rodzaju po-
stępowanie bardziej pasuje do hunwej-
binów niż do urzędników ważnego pań-
stwowego podmiotu o uprawnieniach
badawczych, edukacyjnych i archiwal-
nych. Bezkompromisowość wojewody
wywołała liczne protesty mieszkańców,
a niekiedy nawet ich wściekłość. Tak
było m. in. na Ursynowie, kiedy zmie-
niono nazwę ulicy Związku Walki Mło-
dych na skądinąd godnego najwyższe-

go szacunku bohatera Powstania War-
szawskiego Andrzeja Romockiego
“Morro”. Powstał Społeczny Komitet
Obrony ul. ZWM, na przewodniczące-
go wybrano Sławomira Litwina. Zaan-
gażowanie społeczników zostało wy-
nagrodzone poprzez korzystny dla nich
wyrok NSA. 

Polska to kraj opanowany obec-
nie przez dziwnych i nieprze-
widywalnych ludzi, przejawia-

jących między innymi  niepohamowa-
ny pęd do zmiany nazw bądź niszcze-
nia, często wbrew woli mieszkańców,
wszystkiego, co IPN uzna za “gloryfika-
cję PRL i ustroju totalitarnego”. Z woli
IPN mają być niszczone pomniki i rzeź-
by uznane za niegodne istnienia w prze-
strzeni publicznej IV RP. Stąd urzędni-
cy IPN coraz częściej określani są w nie-
których mediach i na portalach spo-
łecznościowych jako “polski taliban”. 

Dla porównania zatem – oby-
watelom zjednoczonych Nie-
miec obce są tego rodzaju ten-

dencje. W Berlinie nadal stoi pomnik
wdzięczności Armii Czerwonej. O dzi-
wo, jedna z głównych arterii stolicy Bun-
desrepubliki nadal nosi nazwę Karl-M-
arx-Allee. Jak widać, Niemcy uważają
Karola Marksa za wybitnego filozofa i
socjologa, a nie za ideologa zbrodni-
czego systemu. W ogromnej berlińskiej
metropolii dokonano dosłownie kilku
zmian nazw ulic, m. in. ulicę Prinz Al-
brecht Strasse zmieniono na Niederkir-
chenstrasse. Taka zmiana była jak naj-
bardziej uzasadniona, ponieważ na
Prinz Albrecht Strasse mieściła się sie-
dziba Głównego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Rzeszy (RSHA), którego wydzia-
łem IV było Gestapo. 

Co IPN ma do Związku Walki
Młodych, który wszak powstał
podczas okupacji i walczył z

Niemcami? Tylko tyle, że była to „komu-
nistyczna organizacja młodzieżowa”.
Nie bierze się jednak zupełnie pod uwa-
gę tego, że bojownicy z ZWM walczyli
w Powstaniu Warszawskim na Starów-
ce ramię w ramię z żołnierzami AK i że
z 500 zaangażowanych w walki zetwu-
emowców aż 300 nie doczekało wol-
ności. Wielu z nich walczyło w jednost-
kach AK, jak na przykład dwudziesto-
osobowa grupa pod dowództwem Je-
rzego Żeglińskiego ps. „Maks”, która
dołączyła do zgrupowania AK “Chro-
bry”. Warto przypomnieć urzędnikom
IPN, że przewodnicząca ZWM Zofia Ja-
worska „Danka” 10 września 1944 r.
dokonała bohaterskiego wyczynu, prze-
pływając wpław Wisłę, by dotrzeć do
dowództwa 1 Armii WP i prosić o po-
moc dla walczącej Warszawy. Choćby ze
względu na przelaną w powstaniu krew
ponad 300 bojowników, organizacji
ZWM należy się szacunek, a nie odsyła-
nie jej w niebyt.

Oczywiście, Związek Walki
Młodych miał w swojej histo-
rii nie tylko same jasne stro-

ny, bo przecież po wojnie stał się jedną
z odnóg propagandowych działającej

pod sowieckie dyktando Polskiej Partii
Robotniczej i osnową późniejszego
Związku Młodzieży Polskiej, czyli pol-
skiego odpowiednika sowieckiego
Komsomołu – organizacji, o której ra-
czej wstyd wspominać. Tylko że w
praktyce żadna organizacja i żadna po-
stać na gruncie polityki nie ma całkowi-
cie jasnej i całkowicie ciemnej karty.
Kto na przykład nie lubi Józefa Piłsud-
skiego, ten może stwierdzić, że to ter-
rorysta z początków XX wieku, który
wysiadł z Czerwonego Tramwaju do-
piero na przystanku Niepodległość,
zmieniał żony, a przy okazji i religie
jak rękawiczki,  wtrącał przeciwników
politycznych do obozów karnych, a co
najgorsze, w 1926 dokonał zamachu
stanu, obalając legalnie wybrane wła-
dze państwa, pozwalając, by Polak
strzelał do Polaka i by zginęło prawie
400 osób. No i co, czy w tej sytuacji na-
leżałoby zapomnieć o patriotycznych
zasługach Dziadka, o Legionach, o zwy-
cięstwie nad bolszewikami – i żądać
obalenia jego pomników? Tak samo
moralnym ideałem nie jest główny bo-
hater ruchu 

„Solidarności” Lech Wałęsa, a mimo
to wciąż ceni go cały świat, nie zważa-
jąc na opinie naszego Instytutu Pamię-
ci Narodowej.

A powracając do konkretów,
związanych z przemianowa-
niem ulicy ZWM na Andrzeja

Romockiego „Morro”, warto przypo-
mnieć, iż całkowity koszt owej zmiany
miał wynieść aż 550 tysięcy złotych i nic
dziwnego, że 80 procent spośród 2200
mieszkańców było przeciwnych tej re-
wolucji. Na domiar złego, przez kilka
miesięcy panował adresowy bałagan i
dezinformacja, bowiem w jednym miej-
scu tej ulicy widniał szyld z nazwą
ZWM, a w innym z nazwiskiem Andrzej
Romocki „Morro”, co choćby w wypad-
ku wezwań sądowych i prokuratorskich
powodowało straszliwy zamęt. 

Chocholi taniec pana wojewody
i urzędników IPN został na
szczęście przerwany w miniony

piątek przez sędziów NSA Romana Cią-
glewicza, Andrzeja Jurkiewicza  i Agniesz-
kę Wilczewską-Rzepecką. Nasz ursynow-
ski sąsiad Sławomir Litwin (na zdjęciu)
obserwował w całości obrady sądu. 

– Jestem dumny, że mamy tak nieza-
leżnych i kompetentnych sędziów  – po-
wiedział dziennikarzowi “Passy”. – Jed-
nocześnie pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, którzy tak nie-
ustępliwie bronili nazwy naszej ulicy, z
panem burmistrzem Robertem Kempą
oraz działaczami stowarzyszenia
Otwarty Ursynów na czele. ‘Passa” z
kolei składa gratulacje zarządowi spół-
dzielni mieszkaniowej “Stokłosy”, któ-
ry w odróżnieniu od innych spółdziel-
czych zarządów nie spieszył się z za-
mianą tabliczek z nazwą ulicy na nowe,
dzięki czemu oszczędzi sobie dodatko-
wej pracy związanej z przywróceniem
ulicy ZWM dawnej nazwy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W piątek 7 grudnia Naczel-
ny Sąd Administracyjny
uchylił 44. zarządzenia za-
stępcze wojewody mazo-
wieckiego, który zdekomu-
nizował nazwy warszaw-
skich ulic, w tym ulice
ZWM, Kulczyńskiego, Służ-
by Polsce, Wasilkowskiego. 

Wyroki NSA są prawomocne.
Wojewoda zapowiedział jednak,
że to nie jest koniec działań. Dla-
tego jako Otwarty Ursynów wy-
stosowaliśmy apel do władz War-
szawy, w którym domagamy się
przywrócenia poprzednich nazw
ulic w przestrzeni naszego mia-
sta. Do wojewody i radnych War-
szawy z klubu PiS zaapelowali-
śmy, aby nie podejmowali już
dalszych działań związanych z
dekomunizacją nazw ulic. Jed-
nocześnie prosimy o „godne upa-

miętnienie wskazanych w zarzą-
dzeniach zastępczych wojewo-
dy: Wojciecha Kilara, Rodziny
Ulmów, Andrzeja Romockiego
„Morro” oraz Kazimierza Karda-
sia „Orkana” jako patronów no-
wych warszawskich ulic, placów
czy skwerów”. 

Jestem bardzo zadowolony z
wyroku NSA. To już 5. czy 6. pró-
ba, w której nie udaje się zmienić
nazwy ulicy ZWM. To drugi raz,
kiedy o nazwie tej ulicy wypo-
wiada się Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny. Pierwszy raz NSA
obroniło naszą nazwę w 1998
za sprawą działań podjętych
przez Sławomira Litwina, miesz-
kańca  tej ulicy. Sławka i jego
Społecznego Komitetu Obrony
Nazwy ulicy ZWM również nie
zabrakło podczas ostatnich mie-
sięcy, kiedy wraz z Otwartym

Ursynowem pisaliśmy petycje,
pisma, artykuły sprzeciwiające
się zmianom nazwy ulicy oraz
organizowaliśmy spotkania dla
mieszkańców. Wszystkie te na-
sze działania dały efekt. Warto
podziękować również władzom
Spółdzielni Stokłosy, która jako
jedyna nie zmieniła oznakowa-
nia na budynkach, co w przeci-
wieństwie do innych spółdzielni
nie przełoży się na ponoszenie
niepotrzebnych kosztów ponow-
nego oznakowania, zmiany pa-
pierów firmowych, pieczątek,
itp. Podziękowania należą się
również władzom dzielnicy, któ-
re nie miały wątpliwości, że na-
leży w tej batalii poprzeć miesz-
kańców zdekomunizowanych
ulic Ursynowa. Największe po-
dziękowania jednak chcę skie-
rować na ręce naszych miesz-

kańców, którzy jednoznacznie
sprzeciwili się zmianie nazw
tych ulic. A była ich niebagatel-
na ilość, bo aż 92% biorących
udział w ankiecie mieszkańców
ul. ZWM sprzeciwiło się zmia-
nie nazwy. Podobnie było też na
innych ulicach. Dziękuję Pań-
stwu, że wytrwaliście z nami do
końca. Mam nadzieję, ze to
ostatni raz kiedy majstruje się
przy nazwach naszych ulic. 

Jedynym plusem tego całego
zamieszania było to, że do opinii
publicznej dotarło kim są patro-
ni naszych ulic. Mogliśmy do-
wiedzieć się, że członkowie
ZWM brali udział w Powstaniu
Warszawskim, gdzie walczyli o
wolność naszego miasta. Mogli-
śmy się dowiedzieć coś więcej o
prof. Kulczyńskim, który nie tyl-
ko zakładał pierwszą uczenie

wyższą na Ziemiach Odzyska-
nych, ale jeszcze jako rektor Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie sprzeciwiał się wprowa-
dzeniu na jego uczelni getta ław-
kowego. 

Mimo że wielu mieszkańców
nie chciało zmian zaproponowa-
nych prze wojewodę, to jednak
była grupa, którą ucieszyły te
zmiany. Jeden z mieszkańców
pod moim postem o wyroku
NSA  na portalu społecznościo-
wym napisał, że to „wstyd”. Od-
powiedziałem mu, że wstydem
jest mieć większość w parlamen-
cie, zrobić nowelizację tej usta-
wy, wprowadzić ją do obiegu
prawnego, a następnie nieumie-
jętnie wprowadzać przez woje-
wodę z tej samej opcji, co parla-
mentarna większość, aby na
końcu całość została uchylona

przez niezawisły sąd. To jest do-
piero wstyd!

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Komu najbardziej podoba się wyrok NSA



7



8

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Cynamonowa jest specy-
ficzną ulicą. Nadano jej
status lokalny, pomimo że
w godzinach szczytu po-
siada odcinki trudno
przejezdne. Obsługuje do-
jazd TIRów do hipermar-
ketu Leclerc – na szczęście
na dosyć krótkim odcin-
ku, czasem dławi się ko-
lejką samochodów do
atrakcyjnej stacji benzy-
nowej. 

Ulica Cynamonowa może być
znakomitym poletkiem ilustra-
cyjnym ze względu na kumula-
cję dziwnych rozwiązań komuni-
kacyjnych, przyobleczonych w
konkretne, niestety już zrealizo-
wane,  przedsięwzięcia.  

Jest lepiej, ale nie 
tragicznie

Przyjrzyjmy się licznym cie-
kawostkom tej ulicy, a na począ-
tek skrzyżowaniu Cynamonowej
i Ciszewskiego.Wśród kontro-
wersyjnych rozwiązań  i niedo-
ciągnięć  związanych z modyfi-
kacjami  Cynamonowej rzuca się
w oczy  nie do końca przemyśla-
na sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Ci-
szewskiego. Skrzyżowanie lo-
kalnej, spokojnej  (według ZDM)
ulicy z ruchliwą arterią było wi-
downią bardzo licznych kolizji,
sięgających czasem kilku stłu-
czek dziennie.  Oczywiście przy-
czyną były błędy kierowców, jed-
nak nieefektywna regulacja
świetlna była tu dobitnym sprzy-
mierzeńcem. W końcu 2016 ro-
ku ZDM zrealizował komplek-
sową zmianę koordynacji świa-
teł wzdłuż al. KEN,. Nowy sys-
tem objął również  skrzyżowa-
nie  ulicy Ciszewskiego z Cyna-
monową. W efekcie bezpieczeń-
stwo tego skrzyżowania zdecy-
dowanie poprawiło się dzięki
wprowadzeniu bezkolizyjnego

lewoskrętu z ul. Ciszewskiego
(od strony ul.  Jana Rodowicza -
Anody / ul.  Rosoła) w ul. Cyna-
monową. Stłuczki występują
tam obecnie sporadycznie. Jed-
nakże sytuacja jest daleka od
możliwego optimum. 

Zwodniczy prawoskręt 
warunkowy

Jadący Cynamową z zamia-
rem skrętu w prawo w kierunku
ul. Rosoła mają pozornie kom-
fortową sytuację. Pomimo czer-
wonego światła sygnalizatora S2,
paląca się zielona strzałka wa-
runkowego prawoskrętu zachęca
do uważnej jazdy w wybranym
kierunku, zaś zgaszona wskazu-
je, że jest niebezpiecznie, więc
trzeba poczekać. Tyle logika. Jed-
nak praktyka, jak czasem bywa,
rządzi się własnymi prawami –
zatem jest dokładnie odwrotnie.
Kiedy więc nie świeci się ta strzał-
ka w prawo? Ano wtedy, gdy w
trybie bezkolizyjnym samocho-
dy skręcają z Ciszewskiego w le-
wo w Cynamonową . Na przej-
ściu dla pieszych przez Cynamo-
nową włączone jest czerwone
światło, zatrzymany jest również

wówczas ruch na Ciszewskiego
od strony al. KEN w kierunku Ro-
soła. W tej sytuacji skręt w prawo
z Cynamonowej byłby całkowi-
cie bezkolizyjny, jednak kierowcy
nie mogą skorzystać, ponieważ
nie świeci się strzałka skrętu wa-
runkowego, a jedynie czerwone
światło sygnalizatora S2. Przy-
chodzi wreszcie upragniony mo-
ment, zapala się zielona strzałka
warunkowego skrętu. Ale ułamek
sekundy przed tym zapala się
również zielone światło dla pie-
szych przechodzących przez Cy-
namonową. Zapala się również
zielone światło dla samochodów
stojących dotychczas na ulicy Ci-
szewskiego.  Skręcający z Cyna-
monowej w prawo muszą oczy-
wiście przepuścić zarówno pie-
szych, jak i samochody jadące już
od lewej strony  Ciszewskiego.
Jest to szczególnie niewygodne
w godzinach szczytu, gdy stojąc
nawet jako drugi samochód w ko-
lejce do skrętu w prawo, trzeba
niekiedy czekać do kolejnego cy-
klu zmiany świateł. 

Rozwiązania są banalnie pro-
ste. Wystarczyłoby w sygnaliza-
torze S2 przy czerwonym świe-

tle na stałe włączyć  zieloną
strzałkę w prawo, ponieważ
obecnie wygaszona jest jedynie
wtedy, gdy paradoksalnie – za-
kręt w prawo pomimo czerwo-
nego światła jest całkowicie bez-
kolizyjny.  Może jednak najbez-
pieczniejszym rozwiązaniem by-
łoby włączanie strzałki  w prawo
przy czerwonym świetle tylko
wtedy, gdy działa bezkolizyjny
lewoskręt z Ciszewskiego w Cy-
namonową – odcinający ruch sa-
mochodów na Ciszewskiego i
równoległy ruch pieszych. Za-
kręt w prawo byłby wówczas w
pełni bezkolizyjny.

Jazda na wprost 
czyli w lewo

Kształt “T” skrzyżowania Cy-
namonowej z Ciszewskiego po-
woduje, że jazda ulicą Cynamo-
nową pasem na wprost (sygnali-
zator S1) jest faktycznie skrętem
w lewo, trafiającym tuż za skrzy-
żowaniem w przejście dla pie-
szych przez ulicę Ciszewskiego.
System świateł obecnie jest taki,
że piesi mają zielone światło do-
kładnie w momencie, gdy nad-
jeżdżają z lewej strony samocho-
dy skręcające z Cynamonowej.
Oczywiście, samochody powin-
ny zatrzymać się przed przecho-
dzącymi pieszymi, jednak zwłasz-
cza w godzinach szczytu, gdy
skręcające już dosyć szybko sa-
mochody są na dwóch, a czasem
na trzech pasach bezpośrednio
przed “zebrami”, wchodzącego
akurat pieszego jest dosyć trudno
zauważyć.  Poza tym jest niema-
ły margines kierowców typu “500
zł, 10 punktów”, którzy śmigają
zarówno za, jak i nawet przed
idącymi właśnie pieszymi , głów-
nie dlatego, że zagapili się, cały
czas pamiętając, że to oni mają
przecież zielone światło. Oczy-
wiście, w każdym przypadku opi-
sana sytuacja jest naganna, przy
czym nie ma godziny, by takie pi-
ractwo drogowe miało miejsce
kilka razy. 

I znów – rozwiązanie typu “za-
miast gasić pożary, lepiej im zapo-
biegać” jest stosunkowo proste
do uzyskania poprzez niewielką
korektę sygnalizacji świetlnej. Zie-
lone światło dla przechodzących
przez ul. Ciszewskiego powinno
świecić się  w momencie, gdy włą-
czone byłyby sygnalizatory bez-
kolizyjnego lewoskrętu S3 z Ci-
szewskiego (od strony Rosoła) w
Cynamonową, przy równocze-

snym chwilowym zatrzymaniu
ruchu na Ciszewskiego w kierun-
ku KEN.  Warunek chwilowego
czerwonego światłą dla jadących
na wprost ulicą Ciszewskiego jest
pozornie kontrowersyjny. Ruch
w tym miejscu, nawet w godzi-
nach szczytu,  jest stosunkowo
niewielki, i sporą jego część two-
rzą samochody kierujące się do
skrętu w Cynamonową.

Figlarna automatyczna 
detekcja pieszych

Piesi przechodzący zebrą
przez ulicę Ciszewskiego mają
spory dyskomfort nie tylko z po-
wodu niepokoju, czy nie rozje-
dzie ich jakaś gapa skręcająca z
Cynamonowej, ale również za
przyczyną  nie najlepiej działa-
jącej  detekcji pieszych na przej-
ściu. Małe kamery umocowane
na górnej części sygnalizatorów
świetlnych zgodnie z zapowie-
dziami ZDM miały zapewnić
również na tym skrzyżowaniu
pełną akomodację sygnalizacji
świetlnej z automatyczną detek-
cją pieszych i rowerzystów. Sys-
tem w zasadzie działa, ale jakby
w jedną stronę, a jeszcze lepiej w
obecności tłumu (zupełnie tak
samo, jak to ma miejsce w przy-
padku reagowania decydentów
czy polityków...). Obserwacje
wskazują, że preferencje ukie-
runkowane są na czerwone świa-
tło dla pieszych, zapewne w celu
umożliwienia bezkolizyjnego
przejazdu samochodów. Obec-
ność pieszych czekających przed
pasami  powinna spowodować
automatyczne włączenie zielo-
nych świateł w najbliższym cy-
klu – w przypadku tego skrzyżo-
wania dokładnie, gdy samocho-
dy z Cynamonowej skręcają w
lewo w ulicę Ciszewskiego. Jed-
nak zbyt często zielone światło
dla pieszych w ogóle nie włącza
się, zwłaszcza gdy przed pasami
czeka jedna czy dwie osoby. Jako
mieszkaniec tamtych okolic wie-
lokrotnie obserwowałem takie
sytuacje, a w ostatnim tygodniu
kilkakroć. Autodetekcja działa
jakby z opóźnieniem w przypad-
ku pojedynczych osób, czasem
trzeba czekać dwa lub trzy cy-
kle, czego również doświadczy-
łem szereg razy. Warto by i z tym
coś zrobić, gdyż długie czekanie
przy czerwonym świetle, gdy nie
jadą żadne samochody, wręcz
skłania pieszych do przechodze-
nia na świetle czerwonym. 

Niebezpieczne światła skrzyżowania Cynamonowej i Ciszewskiego

Kumulacja dziwnych rozwiązań komunikacyjnych

W środę (12 grudnia) o godzinie 20.00 spółka Fal-Bruk w porozumieniu z właściwy-
mi służbami miejskimi i w obecności pracowników Urzędu Dzielnicy Ursynów wpro-
wadziła nową organizację ruchu na ul. Rosoła. Obecnie ruch jest możliwy dwoma
jezdniami, również w kierunku Centrum na nowej jezdni (2 pasami). 

Jednocześnie uruchomiona została sygnalizacja świetlna Wąwozowa/Relaksowa/Rosoła. Dalsze
prace modernizacyjne zostaną podjęte na wiosnę.

– Dziś zakończyły się trwające od kilku tygodni utrudnienia, które były związane z budową i ko-
niecznością wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Dzięki zaangażowaniu urzędu czasowa
organizacja ruchu została wdrożona w możliwie krótkim terminie i cieszę się że nowa jezdnia w kie-
runku Centrum została już wykonana w całości. W przyszłym roku czeka nas modernizacja fragmen-
tu istniejącej już jezdni ul. Rosoła oraz parkingów ale najważniejsze prace za nami – mówi burmistrz
Robert Kempa.

Ul. Rosoła już przejezdna

W dniu 9 grudnia Arena Ursynów zamieniła się w klockowy zawrót głowy. Na Ursy-
nowskie Mikołajki z klockami Lego przybyło mnóstwo dzieci z rodzicami. Był Mi-
kołaj, ponad 1 mln klocków, prezenty, konkursy, gry, teatrzyk i wiele innych atrak-
cji, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Organizatorem Ursynowskich Mikoła-
jek był Urząd Dzielnicy Ursynów.

– Ursynowskie Mikołajki to wydarzenie, podczas którego co roku bawią się całe rodziny. Także tym
razem przez kilka godzin Arenę Ursynów wypełniły atmosfera radości, świąteczny nastrój i świetna
zabawa. Ponadto 1500 dzieci obecnych na naszej imprezie otrzymało podarunki. Mam nadzieję, że
jest to tylko zapowiedź wspaniałych prezentów, które będą czekać pod choinką na najmłodszych miesz-
kańców Ursynowa – powiedział pod koniec wydarzenia zastępca burmistrza Bartosz Dominiak.

Było świątecznie i było LEGO
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Trzydzieści trzy osoby przystąpiły do kolejnej edycji za-
wodów z cyklu turniejów badmintonowych dla dzieci i
młodzieży o puchar burmistrza Ursynowa. W zmaga-
niach w hali przy ul. Dereniowej najlepsi okazali się Da-
wid Tylman i Sebastian Jastrzębski, którzy rywalizowa-
li pod czujnym okiem olimpijczyka Roberta Mateusiaka. 

Rywalizacja odbywała się na sześciu przygotowanych boiskach
do badmintona. Cały sprzęt zapewnił organizator, czyli Akademia
Badmintona Roberta Mateusiaka. Pięciokrotny uczestnik letnich
igrzysk olimpijskich i były mistrz Europy w grze mieszanej z zado-
woleniem śledził niedzielne zmagania młodych zawodników z na-
szej dzielnicy, a także z pozostałych rejonów Warszawy – gościliśmy
bowiem pasjonatów badmintona m. in. z Białołęki.

Skąd wziął się pomysł na zawody? – Ponownie chcieliśmy zak-
tywizować mieszkańców naszej dzielnicy i zachęcić do gry w bad-
mintona. To sport niezwykły, można powiedzieć, że wśród ogólno-
rozwojowych najlepiej rozwijający. Na dobrą sprawę, uprawiając go,
możemy później z sukcesami uprawiać każdą inną dyscyplinę spor-
tu – przekonuje organizator, Robert Mateusiak.

Badminton wymaga większej siły fizycznej niż np. tenis stołowy
– w końcu nie bez powodu jest nazywany „najszybszym sportem na
świecie”. Dynamiczne akcje, wymagające spotkania, duży wysiłek
– wszystko obserwowaliśmy także na niedzielnych zawodach. Za-
wodnicy szczęśliwi przy zdobytym punkcie, przejęci przy zagraniach
w aut lub w siatkę – każdemu zależało na zwycięstwach.

Ja zaczynałem w wieku 12 lat, ale nie miałem takich możliwo-
ści jak dzisiaj – teraz są organizowane takie turnieje, inicjatywy są
wspierane, mówi się o nich w mediach. Kiedyś tego nie było. Tutaj
jest też piękne to, jak nawet rodzice garną się do gry – oprócz kibi-
cowania, mogą nieraz wejść na wolne korty, żeby sami mogli po-
odbijać – zauważa Mateusiak. – Pokazujemy tym turniejem, że jest
to sport dla każdego i że naprawdę może  sprawiać przyjemność.
Tutaj nawet system rozgrywek ułożony jest w taki sposób, by dzie-
ciaki grały jak najwięcej. Chcemy, aby pobawiły się przy tym. Miło
patrzeć, jak co roku podnoszą swój poziom i umiejętności. Chcą na-
wet dołączać do klubów – m. in. do mojej akademii, która działa od
2014 roku – dodaje.

To jednak do dzieciaków należał kluczowy głos – one bowiem ry-
walizowały na kortach. Rozgrywały mecze w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci (7-10 lat) i młodzież (11-14 lat). W każdym rozgry-
wanym spotkaniu do zwycięstwa potrzebne były wygrane 2 sety. Gra-
no do momentu zdobycia 15 punktów w setach – w rywalizacji
dzieci. Z kolei w fazie pucharowej w kategorii młodzieży – grano już
do 21 punktów w secie (jedynie w pierwszej fazie – do 15 punktów).

Wyłonione zostały najlepsze trójki – w kategorii dzieci najlepszy
okazał się Dawid Tylman, który na podium stanął razem z Oliwie-
rem Żuberem i Marią Jakubowską. W zmaganiach młodzieży naj-
lepszy był Sebastian Jastrzębski, który w swoim finale pokonał
Marcela Jasińskiego w dwóch setach (21:9, 21:17). Trzecią lokatę
wywalczył Jakub Bem.

– W tym roku zorganizowaliśmy dwa turnieje, w których wzię-
ło udział około 100 zawodników. Odbył się także w tym roku tur-
niej rodzinny. Startowały w nim dzieci, startowali rodzice. Mieliśmy
też do czynienia z rywalizacją w grze mieszanej, kiedy dorośli do-
bierali się z dzieciakami. Zarówno wtedy, jak i dziś mam bardzo przy-
jemną obserwację. Na przestrzeni 3-4 lat, od kiedy zawody są or-
ganizowane, wielu młodych graczy się rozwinęło. Widać, jak dzie-
ciaki się poprawiają. Rodzice także to widzą i wtedy jeszcze bardziej
zachęcają swoje pociechy do uprawiania sportu. Najważniejsze
jest to, że wszyscy spędzili niedzielę aktywnie, a nie przed telewi-
zorami i komputerami – mówi Robert Mateusiak.

Na wszystkich czekały nagrody – pamiątkowe medale, dyplomy,
nagrody rzeczowe (torby, rakiety, odzież sportowa, sprzęt do bad-
mintona), a także słodkości w postaci czekoladowych Świętych
Mikołajów. Upominki można było także wylosować – organizato-
rzy przewidzieli bowiem także loterię fantową dla zawodników.

Ź r ó d ł o :  U r z ą d  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

W dniu 9 grudnia 2018 r. w studiu
kulinarnym Baletowa odbyło się
spotkanie podsumowujące i kończą-
ce projekt dla młodzieży „Aktywny
rozwój IX”. Spotkanie, mające cha-
rakter warsztatów kulinarnych,
zorganizowano poza siedzibą
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielni-
cy Ursynów.

W spotkaniu wzięli udział: zastępca bur-
mistrza Jakub Berent, dyrektor Ośrodka
Marek Pawlęga, kierownik Działu Pomocy
Specjalistycznej Beata Oliwa, Sylwester Ku-
rowski pełniący w projekcie rolę asystenta
grupy, pracownicy Zespołu Rozwoju Zawo-
dowego oraz beneficjenci projektu wraz z
rodzicami. 

Spotkanie w całości było przygotowane i
współprowadzone przez młodzież uczest-
niczącą w projekcie „Aktywny rozwój IX”.

Wyjątkowość tego spotkania stanowiło
przygotowanie przez młodzież całej oprawy
organizacyjnej i kulinarnej. Młodzież wraz
z pracownikami Zespołu Rozwoju Zawodo-
wego przygotowywała potrawy kulinarne
na spotkanie kończące pod okiem doświad-
czonego kucharza.

Spotkanie rozpoczęła Agata Kuszewska z
Zespołu Rozwoju Zawodowego. Pałeczkę
przejęło troje beneficjentów projektu, którzy
opowiadali o swoich doświadczeniach i wra-
żeniach z udziału w przedsięwzięciu. W dal-
szej kolejności pokazano prezentacją multi-
medialną, przedstawiającą działania podej-
mowane w ramach realizacji projektu. Ma-
rek Pawlęga z dużą wrażliwością i zrozu-

mieniem dla sensowności realizowania pro-
jektu podzielił się swoimi obserwacjami i
wrażeniami, a także pogratulował uczestni-
kom właściwej decyzji udziału w projekcie.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie
upominków przez wiceburmistrza Jakuba
Berenta. Atmosfera i oprawa świąteczna by-
ły fantastyczne.  Spotkanie zakończyło się
degustacją potraw przygotowanych przez
młodzież.

Projekt pod nazwą “Aktywny rozwój” jest
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecz-

nej od 2010 roku. Jego celem jest zmniejsze-
nie zagrożenia wykluczeniem społecznym i
zawodowym wśród młodzieży w wieku 16 -
20 lat z terenu dzielnicy Ursynów. Zadaniem

zespołu realizującego projekt jest  w głównej
mierze wsparcie w zaplanowaniu i wyborze
drogi edukacyjnej i zawodowej, jak również
pokazywanie aktywnych sposobów spędza-
nia wolnego czasu. Dodatkowo młodzież ko-
rzysta z możliwości ukończenia specjalistycz-
nych kursów i szkoleń. Kolejna edycja projek-
tu już w przyszłym roku. A K

Cykl turniejów 
badmintonowych

Podsumowanie Aktywnego rozwoju
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Z legendą opozycji PRL Andrzejem Celińskim o stanie wojennym od 13 grudnia 1981 i nie tylko...

Inteligent w centrum buntu robotniczego
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: DDzziiaałłaall-

nnoośśćć ooppoozzyyccyyjjnnąą ww PPRRLL zzaacczząąłłeeśś oo wwiiee-
llee wwcczzeeśśnniieejj nniiżż wwyybbuucchhłłaa ww 11998800 „„SSoo-
lliiddaarrnnoośśćć””......

AANNDDRRZZEEJJ CCEELLIIŃŃSSKKII:: Tak, moja
pierwsza akcja opozycyjna to był rok
1966 przy okazji obchodów milenij-
nych. Zablokowaliśmy wówczas – my to
znaczy grupa harcerzy „Czarnej Jedyn-
ki,  1 WDH im. Romualda Traugutta –
przejścia przed kościołem św. Jana
Chrzciciela na Świętojańskiej. Byli wte-
dy tam: Janusz Kijowski, Piotr Naim-
ski i chyba Antek Macierewicz. Tak ze
trzydzieści - czterdzieści osób. Chcieli-
śmy zademonstrować nasz opór prze-
ciwko komunie. Ze Świętojańskiej ru-
szyliśmy Krakowskim i Nowym Świa-
tem i dopiero przy Nowym Świecie mi-
licja zaczęła nas pałować. Potem były
strajki studenckie, czyli  Marzec 1968.
Po strajkach wyleciałem z Wydziału Fi-
lozofii i Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego razem z Krysią Flato, której
ojciec był lekarzem Mao Tsetunga i
przeszedł z nim cały Wielki Marsz, by
potem, ale już po Październiku 1956
(w latach 50. siedział w więzieniu na
Rakowieckiej) zostać szefem wywiadu
w Polsce. Wyrzucając mnie, powiedzia-
no, że najwcześniej po roku będę mógł
się ubiegać o ponowne przyjęcie, pod
warunkiem, że wcześniej podejmę pra-
cę o charakterze robotniczym. Wola-
łem więc zdawać na Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski i dostałem  się tam na so-
cjologię. Pracowałem już wtedy w fa-
bryce szczepionek w Sławinku pod Lu-
blinem w trzynastoosobowej brygadzie
składającej się ze wspaniałych ludzi,
byli to chłopi z okolicznych wiosek, tzw.
chłoporobotnicy. W lutym 1969 zosta-
łem ponownie przyjęty na UW. Kolej-
nym włączeniem się w działania prze-
ciwko „czerwonemu” było zorganizo-
wanie akcji oddawania krwi dla robot-
ników gdańskich w grudniu 1970 roku. 

II ttaakk wwsszzeeddłłeeśś nnaa ssttaałłee ww śśrrooddoowwiisskkoo
ooppoozzyyccyyjjnnee......

Początkowo w to zbliżone do Jacka
Kuronia. Moja główna działalność to
był Latający Uniwersytet, który powstał
poniekąd z mojej inicjatywy, gdy w lu-
tym 1977 ostatecznie mnie wyrzucono
z UW, tym razem już jako asystenta.
Wraz z kilkoma kolegami, zwolniony-
mi z wydziału socjologii, ruszyliśmy z
Towarzystwem Kursów Naukowych,
które formalnie powstało w 1978 roku.
W TKN znaleźli się też ludzie do tam-
tego momentu niespecjalnie związani
z opozycją. Byli tam wybitni naukow-
cy z tytułami profesorskimi, członkowie
Polskiej Akademii Nauk, jak np. profe-
sorowie: Władysław Kunicki-Goldfin-
gier, Jan Kielanowski, Edward Lipiń-
ski, Konrad Górski, Aleksandra Jabłoń-
ska, Wacław Gajewski, profesorowie
uniwersyteccy i PAN-owscy, jak m. in.:
Krystyna i Adam Kerstenowie, Maria
Janion, Henryk Wereszycki, Stanisław
Hartman, Tadeusz Zipser, a także: Je-
rzy Jedlicki, Stefan Amsterdamski, Bro-
nisław Geremek, Tadeusz Kowalik. Nie
zabrakło też wielu innych wybitnych

postaci ze świata kultury, bo w tym za-
cnym towarzystwie znaleźli się rów-
nież Bohdan Cywiński, Tadeusz Ma-
zowiecki, Andrzej Drawicz, Andrzej Ki-
jowski, Artur Międzyrzecki, Jacek Bo-
cheński, Julia Hartwig, Marian Bran-
dys, Wisława Szymborska, Jan Strze-
lecki i Jan Józef  Lipski. Gdy TKN się

uformowało, mnie przypadła rola se-
kretarza Rady Programowej. 

TKN budował swego rodzaju szarą
strefę między władzą i opozycją. Była to
działalność otwarta, a nie konspiracyj-
na. Sam należałem do zwolenników
poglądu, że jeśli chce się coś naprawdę
zmienić na korzyść, to nie należy od ra-
zu burzyć wszystkiego wokół. Potem, w
samej końcówce przed sierpniem 1980,
powstał klub dyskusyjny Doświadcze-
nie i Przyszłość ze Stefanem Bratkow-
skim, Bogdanem Gotowskim, Janem
Malanowskim, Andrzejem Wielowiey-
skim, Kazimierzem Dziewanowskim,
Aleksandrem Paszyńskim, Jankiem
Strzeleckim. Taka działalność posze-
rzała szarą strefę, utrudniała władzy
frontalny atak, rozmiękczała partyj-
nych profesorów. Szczególnie wtedy,
kiedy władza nerwowo nie wytrzyma-
ła i siłą AWF-owskich bojówek zaczęła
rozbijać wykłady. 

SSaamm ddoobbrrzzee ppaammiięęttaamm,, żżee TTKKNN oorrggaa-
nniizzoowwaałłoo ssppoottkkaanniiaa rróówwnniieeżż nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee......

W styczniu 1978 właśnie na Ursyno-
wie mieliśmy ogromne problemy z mi-
licją. Raz na pół roku odbywały się ple-
narne spotkania TKN. W mroźny stycz-
niowy dzień, na tydzień przed wyzna-
czonym terminem takiego spotkania,
na korytarzu siedziby KC PZPR prof.
Kersten natknął się na kierownika Wy-

działu Nauki KC profesora Jaremę Ma-
ciszewskiego. Pisali razem książki z hi-
storii Polski XVII wieku. „Ja wiem, że się
macie w niedzielę spotkać, ale prędzej
mi tu kaktus na dłoni wyrośnie, nim się
spotkacie – rzucił Maciszewski.

A jednak spotkaliśmy się zgodnie z
planem w mieszkaniu Kamy Staszko

na Nutki 3/5. Milicja nas nie wyśledzi-
ła, nie dopadła. Wtedy uchwaliliśmy
ważny tekst o wychowaniu młodzieży.
U nas poznali się Geremek z Mazowiec-
kim. Później Rada Programowa TKN
de facto stała się grupą doradczą Soli-
darności. W czasie strajku sierpniowe-
go opracowywała ekspertyzy zamawia-
ne przez będących w Stoczni – Mazo-
wieckiego, Geremka i Kuczyńskiego, a
mój brat Wojtek, pracujący w Pogoto-
wiu Lotniczym, przewoził je do Gdań-
ska samolotem. 

„„SSoolliiddaarrnnoośśćć”” wwyybbuucchhłłaa ww 11998800,, aallee
nnaajjwwiięękksszzee nnaappiięęcciiaa ppoojjaawwiiłłyy ssiięę ww
11998811......

Wiedzieliśmy, że Solidarność jest an-
tysystemowa. Moje środowisko – Mazo-
wiecki, Geremek, Kuczyński – uważało,
że ten słuszny bunt musi się skończyć
tragicznie, ale trzeba zainwestować w
struktury społeczne jak najwięcej i jak
najdłużej trwać. To trudne dla zrozu-
mienia dla ludzi gorącokrwistych, nie
uznających elastyczności w działaniu.
Inna sprawa, że bez charyzmatycznego
robotnika Lecha Wałęsy nie udałoby się
tego zrobić.  

BByyłłeeśś nnaajjbblliiżżsszzyymm wwaarrsszzaawwiiaakkiieemm
pprrzzyy WWaałłęęssiiee...... 

Wiadomo było, że kierownictwo So-
lidarności nie miało na początku zaple-
cza eksperckiego. Sądziliśmy, że to za-

plecze będzie w Warszawie, ale czas
płynął szybko, więc zespół ekspercki
musiał powstać w Gdańsku. Zapropo-
nowano to najpierw Waldkowi Ku-
czyńskiemu – odmówił, potem Ryszar-
dowi Bugajowi -–też odmówił. Ja by-
łem trzeci i nie odmówiłem. Pojecha-
łem do Gdańska i szybko przekona-

łem się, że miejscowi intelektualiści
nie bardzo chcą współpracować z „So-
lidarnością” z uwagi na jej robotniczy
charakter. Chlubnym wyjątkiem był
Lech Kaczyński, który się przy niej zna-
lazł jako specjalista od prawa pracy.
Przyszedł, aby po prostu pomagać, a
nie dla stanowisk. Codziennie w kan-
ciapie na parterze, pod schodami,
przyjmował ludzi z komisji zakłado-
wych z ich kłopotami. On był w tym
naprawdę ekspertem. 

Mnie zaś zapraszano na codzienne
posiedzenia prezydium Międzyzakła-
dowego Komitetu Założycielskiego
„Solidarności”, której gdański komitet
był do stycznia-lutego 1981faktycz-
nym kierownictwem w skali kraju.
Wciąż kłębił się tłum ludzi, mnóstwo
krzyku. Zaproponowałem raz, drugi
uporządkowanie tego bałaganu i Wa-
łęsa powiedział, żebym prowadził ich
posiedzenia, aż w końcu formalnie wy-
brano mnie sekretarzem Krajowej Ko-
misji Porozumiewawczej. Pełniłem tę
funkcję do 30 kwietnia 1981, gdy mnie
odwołano, bo podobnie jak Wałęsa
uważałem, że strajk generalny zakoń-
czy się krwawo i trzeba przyjąć jakieś
kompromisowe rozwiązanie dla jego
uniknięcia.  Nazajutrz po odwołaniu
przyszedłem z plecakiem, żeby się po-
żegnać, a Wałęsa kazał mi usiąść i nie-
spodziewanie  przedstawił mnie jako
swojego szefa gabinetu. No i tak jakoś

się ułożyło. Formalnie do funkcji sekre-
tarza wróciłem w lipcu 1981.Ktoś kom-
petentny musiał wziąć na siebie orga-
nizację pierwszego Zjazdu „Solidar-
ności”.  Po zjeździe mój głos coraz
mniej ważył, choć wciąż byłem szefem
gabinetu Wałęsy. I pewnie bym zniknął
z solidarnościowej platformy, gdyby
nie stan wojenny ogłoszony 13 grudnia
1981.  

GGddzziiee bbyyłłeeśś ww mmoommeenncciiee,, ggddyy eekkiippaa
WWoojjcciieecchhaa JJaarruuzzeellsskkiieeggoo ssppaarraalliiżżoowwaa-
łłaa kkrraajj??

Leżałem chory w domu z gorączką.
Około północy z 12 na 13 grudnia 1981
przyszli po mnie na Burgaską na Ste-
gnach. Zawieźli mnie najpierw na Mal-
czewskiego, a potem już budami do
Białołęki na ulicę Ciupagi 1. Znalazłem
się w jednej celi z Władysławem Barto-
szewskim i Kazimierzem Wójcickim
oraz kilkoma jeszcze kolegami. Zaraz
potem przeniesiono nas do cel w niż-
szych budynkach. 

BBiiaałłoołłęękkaa bbyyłłaa ppeewwnniiee ddllaa wwaass ttyyllkkoo
eettaappeemm pprrzzeejjśścciioowwyymm......

Ja byłem tam do 21 stycznia 1982
Przedstawiciele władzy chcieli ze mną
rozmawiać, ale odmówiłem i odtran-
sportowano mnie helikopterem do Mi-
rosławca, a stamtąd na kolejne miejsce
internowania w Jaworzu na poligonie
drawskim, skąd na początku maja zo-
stałem przeniesiony do Darłówka, gdzie
byłem do końca października. Pękły mi
wrzody żołądka i wzięli mnie do szpita-
la w Koszalinie. Powiedziałem, że ope-
racji poddam się tylko w Warszawie. Z
Koszalina odstawiono mnie kukuruźni-
kiem na warszawskie lotnisko Bemo-
wo, a potem do szpitala MSW na dzisiej-
szej ulicy Wołoskiej. Potem zostałem
wysłany do sanatorium w Krynicy gór-
skiej. Żona przyjechała tam naszym ma-
łym  Fiatem i zabrała mnie do domu.
Dopiero w lutym 1983 dostałem pismo
z Komendy MO, że zwolniono mnie z
internowania 7 grudnia 1982, czyli w
dniu kiedy samowolnie wyjechałem z
Krynicy do domu. 

JJaakk ppaattrrzzyysszz nnaa ssttaann wwoojjeennnnyy ii „„SSoollii-
ddaarrnnoośśćć”” zz ddzziissiieejjsszzeejj ppeerrssppeekkttyywwyy??

W Polsce było 65 tysięcy żołnierzy
armii ZSRR. Za chwilę mogło ich wkro-
czyć o wiele więcej, a obok nich do in-
terwencji gotowe były armie NRD i
Czechosłowacji. Jakie szanse mogła
mieć w tamtym momencie „Solidar-
ność”? Miesiąc przed stanem wojen-
nym byłem w Waszyngtonie w Depar-
tamencie Stanu USA. Towarzyszył mi
Jan Nowak-Jeziorański. Powiedziałem
Amerykanom, że okoliczności między-
narodowe nie pozwolą jeszcze Polsce
na wyzwolenie, ale żeby w swojej po-
lityce perspektywicznej brali pod uwa-
gę nasz kraj, we wspólnocie socjali-
stycznej najbardziej odległy kulturowo
od Moskwy.

– A czy Solidarność przetrwa tę zi-
mę? – zapytali.

– Nie przetrwa – odpowiedziałem
całkiem szczerze. 

Na warszawskich uli-
cach pojawiły się proto-
typy rozwiązań chronią-
ce rośliny przed rozjeż-
dżaniem. Trawnik na

podwyższeniu, ogranicz-
niki wokół mis drzew i
banderole na pniach to
część projektu „Szanuj
zieleń”.

– Jesteśmy w trakcie jesiennej
akcji sadzenia 6 000 drzew. Wie-
le sadzonek pojawi się wzdłuż
ulicznych pasów zieleni. Jednak,
aby mogły one rosnąć, niezwykle
istotna jest ochrona ich korzeni.
Miejskie drzewa i krzewy są co-
dziennie narażone na uszkodze-
nia spowodowane nielegalnym
parkowaniem. Kierowcy, którzy
nie zwracają uwagi na trawniki
i parkują tuż pod drzewami,
niszczą naszą wspólną zieleń.
By temu zapobiec testujemy no-
we, estetyczne rozwiązania –
mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent m. st. Warszawy.

Projekty zabezpieczeń, które
odgradzają rośliny od aut miesz-
kańcy zobaczą m. in. przy ul.

Kruczej. Po jednej stronie arterii
warszawscy ogrodnicy zamon-
towali ograniczniki w misach
drzew. Z drugiej strony założyli
na pnie specjalne banderole. Za-
pisane są na nich uświadamiają-
ce hasła, np. „Jestem dębem, ob-
niżam temperaturę chodnika w
słoneczne dni – beze mnie bę-
dzie tu bardzo gorąco”. Na Mu-
ranowie powstał trawnik wynie-
siony ponad poziom jezdni. Jego
powierzchnia wznosi się stop-
niowo w stronę miejsc parkin-
gowych, wyznaczonych na chod-
niku. Od listopada funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej wystawia-
jąc mandat za złe parkowanie
dodatkowo zostawią na klamce
samochodu specjalną naklejkę.

Rzucająca się w oczy informa-
cja będzie ostrzeżeniem dla in-
nych kierowców.

–  Teraz obserwujemy reakcje
kierowców i zbieramy opinie
warszawiaków. Nowe sposoby
zabezpieczenia zieleni są w fazie
testu. Wcześniej konsultowali-
śmy je na otwartych spotka-
niach. Dialog z mieszkańcami
jest niezwykle ważny, gdyż po-
zwala nam spojrzeć na problem
z wielu stron – mówi Marek Pi-
wowarski, dyrektor Zarządu Zie-
leni m. st. Warszawy.

W warsztatach udział wzięli
mieszkańcy, miejscy aktywiści,
badacze społeczni i projektanci z
firmy Cooperativa Studio. Nie
zabrakło również ekspertów z

Zarządu Zieleni, Straży Miejskiej
i Zarządu Dróg Miejskich. Pod-
czas konsultacji miasto zebrało
blisko 2,5 tysiąca opinii.

– Testowaniu poddajemy za-
równo rozwiązania, które zosta-
ły ocenione najwyżej jak i te, któ-
re budziły najwięcej kontrower-
sji - wyjaśnia Magda Biejat, koor-
dynatorka projektu „Szanuj zie-
leń” z Pracowni Badań i Inno-
wacji Społecznych „Stocznia”.

Koordynatorzy akcji pytają o
zdanie przechodniów i obser-
wują zachowania parkujących
auta. Warszawiacy mogą sko-
mentować funkcjonalność pro-
totypów na specjalnej grupie
„Szanuj zieleń”.

B a r t o s z  M i l c z a r c z y k

Warszawiacy szanują zieleń
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Tak się złożyło, że 13 grud-
nia 2018  mija setna rocz-
nica powołania Urzędu
Patentowego Rzeczypospo-
litej Polskiej. Bardzo sze-
roki i przemyślany pro-
gram obchodów stu lat
działalności Urzędu jest
doskonałą okazją do sze-
rokiego spopularyzowa-
nia problemów działalno-
ści innowacyjnej, a w
szczególności znaczenia i
roli ochrony własności
przemysłowej w rozwoju
rzeczywiście nowoczesnej
gospodarki.

W ydanie jubileuszo-
we kwartalnika
Urzędu zawiera

zbiór publikacji przedstawiają-
cych rys historyczny po uzyska-
niu przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, jak też dyskusję
wokół ustawodawstwa o obro-
nie własności przemysłowej w
latach 1917-1918.

Szczególnie interesujące jest
opracowanie przez doktora Mar-
ka Boruckiego materiału zaty-

tułowanego “Nasi słynni wyna-
lazcy i odkrywcy. Polsce i świa-
tu”. Autor przedstawił w nim
syntetyczne biografie i osiągnię-
cia 39 wybranych przez siebie
wybitnych polskich wynalazców,
dokonując ich pogrupowania
merytorycznego niezależnie od
okresów działalności twórczej. I
tak np. w części  pierwszej, zaty-
tułowanej “niedocenieni za ży-
cia”, wymienia czterech twór-
ców: Jana Szczepanika (1871-
1926), Jana Czachralskiego
(1885-1953), Rudolfa Weigla
(1883 -1957) i Jacka Karpińskie-
go (1927-2010). Zaś w części
drugiej pt. “Wybitni w czasie za-
borów” opisuje dwóch wynalaz-
ców: Jana Józefa Baranowskie-
go (1805-1888) i superzegarmi-
strza Antoniego Patka (1812-
1877). Natomiast w części
czwartej “W ojczyźnie pod za-
borami” zamieszcza informacje
o dziesięciu wynalazcach i kon-
struktorach: Stefanie Drzewiec-
kim (1844-1938), Józefie Lip-
kowskim (1863-1942), Janie
Dzierżoniu (1811-1906), Kazi-
mierzu Prószyńskim (1875-
1945) – pionierze kinematogra-
fii, Czesławie Tańskim (1862-

1942), Julianie Ochorowiczu
(1850-1917), Karolu Olszew-
skim (1846-1915),  Zygmuncie
Wróblewskim (1845-1888),
Ignacym Łukasiewiczu (1822-
1882) – konstruktorze lampy
naftowej, Karolu Franciszku Pol-
laku (1859-1928) i Michale Do-
liwo-Dobrowolskim (1862-
1919).

Niezależnie od trudno-
ści uszeregowanie
działalności tych wy-

bitnych twórców w czasie, uważ-
na lektura tego materiału pobu-
dza każdego współczesnego Po-
laka do poważnej refleksji. Dla-
czego o wielu z nich wiemy bar-
dzo niewiele, a o niektórych nie
wiemy nic? Inną zupełnie reflek-
sją jest to, że my Polacy nawet
nie uświadamiamy sobie, że Ka-
zimierz Funk (1884-1967), od-
krywca w 1911 roku witamin był
Polakiem i przez kilka lat praco-
wał w Warszawie. A potem, bę-
dąc za granicą dziwimy się, że
Maria Skłodowska-Curie uwa-
żana jest za Francuzkę, Rudolf
Weigl za Niemca, Odo Bujwid

(1857-1942) za Litwina, zaś Mie-
czysław Bekker (1905-1989) za
Amerykanina.

Już nawet ta lektura tego tek-
stu umieszczonego w jubileuszo-
wym wydaniu kwartalnika Urzę-
du Patentowego na osiemnastu
stronach (101-118) uświadamia
nam wszystkim jak głębokie są
nasze luki w naszej wiedzy o wy-
bitnych Polakach i o ich rzeczy-
wistym wkładzie w dorobek eu-
ropejski i światowy. Uświadamia
nam ogrom i pilność zadań w
upowszechnianiu wiedzy o pol-
skich innowacjach i innowato-
rach wśród najmłodszego poko-
lenia Polaków.

Z tego względu właśnie
te osiemnaście stron ju-
bileuszowego wydania

kwartalnika UP mogę z czystym
sumieniem polecić wszystkim
czytelnikom PASSY w przed-
świątecznym tygodniu. Ręczę,
że nie będą zawiedzeni. Ja nato-
miast, znajdując na pierwszej
stronie tego fascynującego mate-
riału, krótką, jakże syntetyczną
informację o Janie Szczepaniku
(1872-1926) – wynalazcy w
dziedzinie tkactwa, fotografii
barwnej i... telewizji, zwanym

przez współczesnych mu, wcale
nie tanich pochlebców “polskim
lub austriackim Edisonem”, “Le-
onardo da Vinci z Galicji” lub
“galicyjskim geniuszem” – na-
brałem pewności, iż jego osią-
gnięcia zasługują na szeroką  po-
pularyzację. 

Wokół jego postaci i jednego z
wielu jego genialnych wynalaz-
ków – kamizelki kuloodpornej,
opatentowanej w 1901 roku,
chciałbym przedstawić czytelni-
kom Passy - patentową opowieść
wigilijną Anno Domini 2018 –
na stulecie powołania Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej.

Otóż patent kamizelki
kuloodpornej na
osnowie tkaniny je-

dwabnej z cienkimi blaszkami
stalowymi wzbudził szerokie za-
interesowanie głów panujących
w ówczesnej Europie. Tkaninę
kuloodporną zakupili m. in. król
Hiszpani Alfons XIII, a także car
Rosji Mikołaj II. Obydwaj byli za-
chwyceni po przeprowadzeniu
ostrych sprawdzianów jej wła-

ściwości. Z tym, że Alfons XIII
przeszedł prawdziwą próbę gro-
zy w trakcie zamachu na jego
życie. Wynalazek Szczepanika
uratował mu życie, zaś król w
dowód swojej wdzięczności od-
znaczył go Orderem Izabeli Ka-
tolickiej. 

Car Mikołaj II docenił
walory tkaniny kulood-
pornej Szczepanika,

proponując mu drogą dyploma-
tyczną przyznanie orderu świę-
tej Anny. Po dyskretnej, eleganc-
kiej odmowie przez Szczepanika
przyjęcia orderu Mikołaj II ob-
darował go jako austriackiego
poddanego złotym zegarkiem
wysadzanym brylantami. Zda-
rzenia te zbudowały pozycję i
prestiż wynalazcy nie tylko w
Europie, ale i w Stanach Zjed-
noczonych.

Ale ta opowieść wigilijna nie
byłaby pełna, gdyby nie fakt iż
Jan Karol I Burbon (1938), obej-
mując w 1975 r., po śmierci gen.
Franco tron Hiszpanii, był ofi-
cjalnie sukcesorem swego
dziadka Alfonsa XIII (1886-
1941). Też oczywiście z dynastii
Burbonów (narzuconej przez
Francuzów Hiszpanom). Dzia-

dek objął tron Hiszpanii w 1902
r., gdyż do tego czasu regentką
była jego matka Maria Krysty-
na. Zaś król po dramatycznym
biegu wydarzeń – dyktaturze
Primo de Rivery (1923-1930) i
po zwycięstwie republikanów
w 1931 r. zdecydował się na
opuszczenie Hiszpanii. Wśród
tych meandrów europejskiej hi-
storii trudno się zorientować,
czy Jan Karol I Burbon, utrzy-
mując znakomite, nie tylko ofi-
cjalne kontakty z Prezydentem
Polski, wtedy kiedy wręczano
mu Order Orła Białego, wie-
dział o polskim wynalazcy Janie
Szczepaniku, który został od-
znaczony hiszpańskim Orderem
Izabeli Katolickiej za uratowa-
nie życia jego dziadkowi Alfon-
sowi XIII?

A realia współczesnych sto-
sunków polsko-hiszpańskich zo-
stały jeszcze dodatkowo wzbo-
gacone w 1992 roku, gdy polski
specjalista Stanisław Stefan Pasz-
czyk doprowadził w Barcelonie
sportowców Hiszpanii do bez-
precedensowego sukcesu w całej
historii występów reprezentacji
tego kraju na igrzyskach olim-
pijskich (21 medali). Jan Karol I
Burbon skorzystał z podpowie-
dzi polskiego eksperta i osobi-
ście dopingował sportowców
Hiszpanii z aren Barcelony.

Czy Jan Karol I – wręczając
doktorowi Paszczykowi hiszpań-
skie odznaczenie, wiedział o fak-
cie wręczenia przez jego dziad-
ka Alfonsa XIII orderu innemu
Polakowi (choć wówczas pod-
danemu austro-węgierskiemu)
Janowi Szczepanikowi?

To są te zastanawiające zawi-
jasy, nie tylko polskiej ale i euro-
pejskiej historii.

J eżeli te moje może zbyt
powierzchowne wywo-
dy skłonią czytelników

Passy do lektury kwartalnika ju-
bileuszowego Urzędu Patento-
wego lub do lektury takich pozy-
cji jak “Genialne urodziny. Jubi-
leusz 140-lecia urodzin Jana
Szczepanika”, to będę głęboko
usatysfakcjonowany.

Natomiast moim skrytym ma-
rzeniem jest ogłoszenie, być mo-
że pod patronatem pani prezes
Urzędu Patentowego RP dr Alicji
Adamczak – ogólnopolskiego
konkursu w dwóch kategoriach:
uczniów szkół podstawowych i
uczniów szkół średnich na temat:
“Biografie i osiągnięcia twórcze
Jana Szczepanika” Nie widzę
również przeszkód, by film BM
Production z Krakowa z 2013 ro-
ku pt. “Galicyjski geniusz”  uda-
ło się rozpowszechnić we wszyst-
kich szkołach podstawowych i
średnich w całej Polsce.

Iw swojej naiwności liczę,
że odpowiedzialni decy-
denci stwierdzą wspólnie:

“Im szybciej, tym lepiej”. Życzę
tego wszystkim, którzy rozumie-
ją znaczenie upowszechniania
innowacyjności dla wychowa-
nia młodego pokolenia Polaków.

I myślę, że będzie to spełnienie
marzeń Jana Szczepanika, który
zmarł w wieku zaledwie 54 lat.
Zbyt wcześnie, by zrealizować
wszystkie swoje zamierzenia.

Z d z i s ł a w  K o n r a d  B o b i a t y ń s k i
F o t o :  w i k i p e d i a

100-lecie Urzędu Patentowego RP

Jan Szczepanik i inni wynalazcy

Setki tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzch-
ni, prace o wartości blisko 140 milionów złotych – to
najkrótsze podsumowanie tegorocznego sezonu re-
montowego na stołecznych ulicach. Za nami kilkadzie-
siąt remontów, w tym zarówno szybkich frezowań, jak
i kompleksowych przebudów dróg. 

– Warszawscy drogowcy wykorzystują do maksimum dostępny
czas i środki dbając o poprawę stanu dróg w stolicy – mówi Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i dodaje  – W tym sezonie
ich prace objęły ponad 350 tysięcy metrów kwadratowych dróg. To
więcej niż powierzchnia 50 boisk piłkarskich. Dzięki temu stołecz-
ni kierowcy mogą cieszyć się kolejnymi dziesiątkami kilometrów
równych tras, piesi nowymi chodnikami, a rowerzyści wytyczony-
mi ścieżkami rowerowymi.

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził już 34. remon-
ty jezdni w całej  Warszawie, począwszy od Gniewkowskiej na
wolskich Odolanach, przez rondo Dmowskiego w Śródmieściu, aż
po ulicę Zdziarską na Białołęce. W zeszły weekend ekipa remon-
towa pracowała na Siekierkach, w ciągu ulic Polska-Gościniec,
gdzie w krótkim czasie udało się położyć blisko 10 000 m kw. no-
wej nawierzchni.

– W tym roku prace udało się przeprowadzić na wielu ważnych
i mocno uczęszczanych drogach. Co warte podkreślenia przy oka-
zji remontów oprócz nowej nawierzchni na jezdniach pojawiały się
również elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Zadba-
no o wytyczenie wielu nowych przejść dla pieszych, a także doświe-
tlenie tych istniejących. Jako radni staramy się, aby środków na te-
go typu prace było jak najwięcej – mówi Iwona Wujastyk, radna i
przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m. st.
Warszawy

Minimalizując utrudnienia dla mieszkańców, prace prowadzo-
ne są kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Tradycyjnie więc naj-
więcej prac toczyło się podczas długiego weekendu majowego oraz
w okresie wakacyjnym. W ten sposób od maja do sierpnia remon-
ty przeszły m. . takie ulice jak Wał Miedzieszyński, Międzyborska,
Kijowska, Powsińska, Jagiellońska czy ciąg Czecha-Trakt Brzeski. W
skali całego roku rekordowym miesiącem był sierpień, kiedy to
wyremontowano blisko 100 000 m2 jezdni. 

Drogowcy nie próżnowali również przez resztę roku. Pierwsze re-
monty miały miejsce już w kwietniu. Poza ul. Gniewkowską odno-
wione zostały wtedy ulice Jana Kazimierza i Krasińskiego. Szybkie
weekendowe remonty, czyli znak rozpoznawczy warszawskich
drogowców, kontynuowane były także po wakacjach. W samym tyl-
ko wrześniu wyremontowano blisko 50 000 m2 nawierzchni na uli-
cach Łukowskiej, Potrzebnej, czy też Wiertniczej.

Weekendowe remonty dróg to nie wszystko. Kilka ulic docze-
kało się w tym roku kompleksowej przebudowy. To przede wszyst-
kim ul. Miodowa i pl. Krasińskich, które stały się przedłużeniem
Traktu Królewskiego. Wcześniej kompleksowe prace prowadzo-
ne były na ulicy Podleśnej. Warszawscy drogowcy wciąż pracują
na Lindleya oraz  „obwodnicy Targówka”, czyli ciągu ulic Ossow-
skiego – Handlowa - Myszkowska. Inwestycje te zakończą się
jeszcze w tym roku.

– Koniec sezonu budowlanego oznacza, że czas najwyższy za-
cząć planować działania na następny rok. W planach remontowych
na 2019 r. są takie ulice jak aleja Krakowska, Czerniakowska, Lesz-
no, Modlińska, Połczyńska, Rudnickiego, Wałbrzyska, Wisłostra-
da czy rondo Żaba – zapowiada Łukasz Puchalski, dyrektor Zarzą-
du Dróg Miejskich.

B a r t o s z  M i l c z a r c z y k

Podsumowujemy 
sezon drogowy 2018
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Na początku 2009 r. zjawisko znacznych i nagłych rozbieżności pomiędzy
kursem NBP a kursami online oraz pomiędzy kursami zamknięcia i
otwarcia w dniu następnym przybrało rozmiary od lat w Polsce nieno-

towane. Dla banków była to przysłowiowa manna z nieba. Pozwalała bowiem
zwiększać różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży, czyli tak zwane spready.
Im większe wahania kursów, tym wyższe spready, czyli zyski bankierów. Stąd właśnie wziął się pro-
blem polskich “frankowiczów”, którzy na kredytach we franku szwajcarskim wyszli jak Zabłocki na
mydle. Powyższe zjawisko związane było z globalnym kryzysem ekonomicznym, który w 2008 r.
wykluł się w USA, kolebce wolnego rynku. Po raz drugi zresztą. Po raz pierwszy świat poszedł z tor-
bami podczas słynnego kryzysu wywołanego w Stanach w 1929 roku. Wielu ekonomistów twier-
dzi, że całe zło tego świata koncentruje się w gabinetach członków zarządów kilku największych
banków komercyjnych oraz siedmiu gabinetach Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej USA, czy-
li amerykańskiego banku centralnego, w skrócie Fed. 

Nieżyjący już wybitny amerykański ekonomista Murray N. Rothbard postawił tezę, że inflacja sta-
ła się problemem w amerykańskiej gospodarce dopiero wtedy, gdy powstała Fed. Tezy tej broni kil-
kadziesiąt najtęższych ekonomicznych umysłów. Obecny system monetarny w USA jest w ich opi-
nii niekonstytucyjny i prowadzi do kolejnej katastrofy. Mówi się, że to nie CIA, lecz Fed jest najmniej
przejrzystą instytucją w USA. Do 1994 roku protokoły z narad były tajne, nie ogłaszano oficjalnie
nawet decyzji o zmianie stóp procentowych. Członkowie Rady Gubernatorów Fed to prawdziwe świę-
te krowy, nie są ani kontrolowani, ani rozliczani ze swoich decyzji. Definiują swoje umocowanie ja-
ko „niezależne w rządzie” (Independent within The Government). Niezależność ta przyniosła już
dwa globalne kryzysy ekonomiczne i nadzieję na trzeci. 

Do 1913 roku w USA istniała tak zwana wolna bankowość. Każdy bank emitował własne
banknoty na podstawie rezerw złota, które posiadał. W 1910 roku dwaj bankierzy, John
D. Rockefeller i John P. Morgan, wpadli na szatański pomysł stworzenia banku central-

nego, dzięki któremu mogliby pod zastaw tych samych rezerw złota drukować o wiele więcej pa-
pierowego pieniądza i tysiąckrotnie zwielokrotnić swoje zyski. Smaczku dodaje fakt, że Fed two-
rzono w wielkiej tajemnicy przed społeczeństwem. Rockefeller i Morgan, w towarzystwie prezesów
kilku największych wówczas amerykańskich banków, wynajęli pokoje w klubie Jeckyll Island, po-
dając fałszywe nazwiska. W tydzień napisali ustawę Federal Reserve Act. W  grudniu 1913 roku, kie-
dy wielu deputowanych wyjechało na zimowe wakacje, Kongres przyjął ją i powołał do życia Fede-
ral Reserve Corporation. Korporacja ma charakter prywatny, jej głównym celem jest zysk bankie-
rów, zaś nazwa „Federal” została wprowadzana tylko po to, aby oszukać naród. Finanse wielkiego
mocarstwa znalazły się w rękach zaledwie kilku osób. 

Już 16 lat później Stany doznały pierwszego gigantycznego wstrząsu. W 1929 roku w USA nie bra-
kowało niczego. Kraj dynamicznie się rozwijał – gospodarka znajdowała się w bardzo dobrej kondycji,

system komunikacji i łączność po-
między poszczególnymi stanami
uchodziły za najlepsze na świecie.
Nie było waśni narodowościowych,
zarazy, czy głodu. Nieszczęście przy-
szło niczym grom z jasnego nieba.
Dzisiaj już wiadomo skąd – z siedzib
największych banków amerykań-
skich. Bankierzy, jedyne źródło pie-
niędzy, zaczęli z premedytacją od-
mawiać kredytów właścicielom fa-
bryk, sklepów oraz farm. Ponieważ
nadal egzekwowano pożyczki udzie-
lone wcześniej, pieniądz szybko wy-
szedł z obiegu. Za pomocą tak proste-

go mechanizmu banki przejęły za bezcen setki tysięcy domów, przedsiębiorstw i farm produkcyjnych.
Kryzys w 1929 roku na lata pogrążył państwo i cały świat w chaosie. Nie wyciągnięto z tego żadnych
wniosków, nie zdołano okiełznać pazerności bankierów. Nic więc dziwnego, że w 2008 r. sytuacja się
powtórzyła. Tylko w USA na egzekucję komorniczą czekało w pewnym momencie 11 milionów(!) do-
mostw. W Polsce szambo nie wybiło, ale wciąż mamy na to duże szanse. Zbliżają się bowiem niepoko-
je społeczne na gigantyczną skalę. W tej chwili obserwujemy ich przedbiegi we Francji, Włoszech i w
Katalonii. Grecja była już na kolanach, ale dla dobra UE zdołano ją podnieść, pompując w gospodarkę
tego kraju miliardy euro. To efekt niespotykanej w dziejach świata sytuacji, że 1 procent ludzi jest wła-
ścicielem aż 99 proc. bogactw naszej planety. To pokłosie zmowy bankierów z grudnia 1913 r.

A wracając do Fed – Rada Gubernatorów to nic innego, jak członkowie zarządów najwięk-
szych banków komercyjnych, powoływani przez prezydenta USA na dwie siedmioletnie
kadencje. Po zakończeniu kadencji z reguły wracają na Wall Street, do swoich dawnych

gabinetów. Fed i finansowe korporacje to swego rodzaju sieć naczyń połączonych. Istota lichwy ma
następujący schemat: oni (bankierzy) to drukują, my (rząd) to od nich pożyczamy i płacimy im pro-
cent. Problem podstawowy rządu, to konieczność uzyskania dodatkowych pieniędzy. Rząd wydał
ich bowiem więcej niż otrzymał od obywateli z tytułu podatków i brakuje mu na przykład miliar-
da dolarów. Bankierzy chętnie  pożyczą takie pieniądze w zamian za umowę, w myśl której rząd od-
da im miliard z odpowiednim procentem. Kongres upoważnia więc sekretarza skarbu do wydru-
kowania papierów wartościowych w wysokości miliarda dolarów, które zostaną przekazane ban-
kierom. Następnie Fed drukuje papiery. Koszt tego przedsięwzięcia to circa about tysiąc dolarów.
Potem przekazuje się rządowi żądaną kwotę pieniędzy. 

Jest to biznes, który ma wszystkie biznesy pod sobą. Rząd wykorzystuje bowiem pożyczone pie-
niądze na spłatę długów. W tym momencie to społeczeństwo staje się dłużnikiem bankierów na kwo-
tę jednego miliarda dolarów. Ponieważ od 1913 roku miały miejsce tysiące takich transakcji, rząd
USA był w 1980 roku winny bankierom trylion(!) dolarów. Społeczeństwo płaciło rocznie od tej kwo-
ty lichwiarski procent w wysokości 100 miliardów i cały czas się zadłużało. Poza praktycznie nieli-
mitowaną lichwą bankierzy mogą (lub nie) udzielać pożyczek dużym korporacjom. Odmowa przy-
znania pożyczki powoduje obniżenie wartości akcji dotkniętych tą decyzją. Po spadku ich warto-
ści bankierzy wykupują je, po czym wielomilionowa pożyczka zostaje przyznana. Akcje natychmiast
zwyżkują i bankierzy sprzedają je z zyskiem. 

W wydanej w 1996 r. książce „Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna” jej autor Seymour
M. Lipset wypisuje niestworzone rzeczy na temat wyjątkowych cech i zdolności Amerykanów. Że
niby Ameryce nie grozi nic, ponieważ jest zbudowana na idei self-made-mana, etosie ciężkiej pra-
cy, oszczędzania oraz wartościach protestanckich. Dziś Lipseta można tylko wyśmiać. We wrześniu
Chińczycy zredukowali swoje zaangażowanie w amerykański dług rządowy o niemal 14 mld USD,
a mimo to w rękach największego zagranicznego wierzyciela USA znajdują się papiery o wartości
1,15 biliona USD, drudzy w zestawieniu Japończycy dzierżą 1,03 biliona. 

Wocenie polskiego rządu Stany to nasz największy przyjaciel i kontrahent handlowy. Przy-
jaciel nadal nie zniósł obywatelom RP obowiązku wizowego, ale chętnie wciska nam za
miliardy dolarów militarną starzyznę w postaci samolotów F-16, cudu techniki, który dwa

tygodnie leciał z Ameryki (dwukrotne międzylądowania z powodu awarii). Za system Patriot razem
z systemem zarządzania polem walki zapłacimy 4 miliardy 750 milionów USD. To według ministra
obrony dobra cena. Może faktycznie jest to wyborna okazja, tylko brać, ale jakoś w to nie wierzę. 

Wyczytałem bowiem, że w marcu tego roku ten kolejny cud amerykańskiej techniki kompletnie
zawiódł na Bliskim Wschodzie. Jemeńscy rebelianci wystrzelili siedem rakiet Burqan 2H w stronę
Arabii Saudyjskiej. Pięć zestawów Patriot próbowało przerwać lot wrogich rakiet, ale nie wyszło.
Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Trafiły je odłamki pochodzące najprawdopodobniej z wy-
buchów samych rakiet Patriot Advanced Capability2 lub Patriot Advanced Capability3, wystrzelo-
nych przez Saudyjczyków. I to by było na tyle. Tak, tak, Stany to naprawdę fajny kraj – dwukrotnie
doprowadzają państwo i świat na skraj katastrofy gospodarczej, a nikomu włos z głowy za to nie spa-
da. Rzeczywiście, wyjątkowość Amerykanów wręcz poraża. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Z powodu Feda grozi nam bieda

„W ocenie polskiego rządu 
Stany to nasz największy przy-
jaciel i  kontrahent handlowy.
Przyjaciel nadal nie zniósł 
obywatelom RP obowiązku 
wizowego, ale chętnie wciska
nam za miliardy dolarów 
militarną starzyznę w postaci
samolotów F-16”

K ultura to zjawisko, które towarzyszy nam stale, choć nie zawsze zda-
jemy sobie z tego sprawę. Mimo to, niemal na każdym kroku podda-
jemy się jej przemożnemu wpływowi. Ulegamy jej, począwszy od

sposobu komunikowania się i ubioru, poprzez muzykę, literaturę, teatr, kino,
sztuki plastyczne, architekturę, czy wygląd otaczających nas sprzętów oraz urzą-
dzeń codziennego użytku. Kultura zmienia się tak samo jak my oraz wszystko dokoła. Inaczej
mówiąc, zmienia się wraz z nami i naszymi potrzebami. Kultura zmienną jest – można powie-
dzieć parafrazując tytuł arii „La donna e mobile” z opery Giuseppe Verdiego „Rigoletto” z 1851
roku. Kultura w naszym języku jest rodzaju żeńskiego i może dlatego zmienia się równie szyb-
ko, jak kobieta. 

Któż z nas mógł sobie wyobrazić kilkadziesiąt, kilkanaście, a nawet kilka lat temu, że będzie-
my rozmawiać ze sobą za pośrednictwem Messengera, lub innego elektronicznego komunika-
tora, a nie bezpośrednio. Taka forma komunikacji wyparła w dużym stopniu tradycyjną rozmo-
wę tete-e-tete. Dziś nawet przy kawiarnianych stolikach zasiadamy ze smartfonami w dłoniach.
Zachłyśniecie się techniką i używanie jej na każdym kroku doprowadziło do sytuacji, że siedzą-
ce obok siebie osoby coraz rzadziej ze sobą rozmawiają. Zamiast tego pogrążają się w wirtual-
nym świecie. Na ulicach Warszawy (choć nie tylko, bo jest to zjawisko dość powszechne), na chod-
nikach, na przystankach, czy w środkach komunikacji miejskiej można zobaczyć ludzi, zwłasz-
cza młodych wpatrzonych w ekrany swoich smartfonów, zaczytujących się w esemesowych
wiadomościach, czy w facebookowych lajkach. Ludzi, którzy zapominają o otaczającym ich rze-

czywistym świecie. Sprawiają
wrażenie odurzonych. Prze-
mieszczają się między nami jak w
transie. Nie odrywają wzroku od
smartfonów, nawet na skrzyżo-
waniach, przechodząc przez
przejścia dla pieszych. Nie widzą
niczego poza tym, co wyświetla
się na małym ekranie. Wydają
się zawładnięci nim całkowicie.
Przecież nic nie jest tak ważne,
jak to czy znajomi odpowiedzie-
li na tweeta albo na wpis na fej-

sie. Narażają siebie i innych, wchodząc bezwiednie pod nadjeżdżający samochód, rower, czy zde-
rzając się z innymi przechodniami. Równie beztrosko zachowują się siedząc za kierownicą sa-
mochodu, a nawet jadąc rowerem. Widok kierowców zajętych skupionych na smartfonach,
rozmawiających przez telefon, czy wpisujących lub odczytujących wiadomości niestety, niko-
go już nie dziwi. 

Chociaż jest to zjawisko groźne, można się spodziewać, że podobnie jak wiele innych mód, kie-
dyś przeminie. Przeminie tak, jak cały szereg zapożyczeń subkulturowych wprowadzanych do ję-
zyka m. in. „mega”, „spoko”, które mają zwykle krótki żywot. Stają się powszechne, używane przez
określone grupy społeczne, mają swoje apogeum, a potem znikają. Zostają zastąpione czymś innym,
nowym. Nowe jest wrogiem starego, choć niekiedy stare powraca. Dzieje się tak dość rzadko, a pew-
ne rzeczy znikają z naszego życia trwale. Tak jak mleko w butelkach, które przez długie lata stawia-
no nam pod drzwiami. Dziś, mimo że butelki wydają się bardziej ekologiczne niż foliowane karto-
ny i plastikowe pojemniki, nie zanosi się, aby szklane opakowania wróciły u nas do łask. 

Pragmatyzm polegający na zastępowaniu starego nowym możemy zauważyć w wielu dziedzi-
nach życia. Niestety, również w kulturze. Rzeczy wartościowe – mówiąc językiem przystającym do
obecnych czasów – z wyższej półki, w ostatnich latach coraz częściej zastępowane są przez miałkie
produkty kultury masowej. Na nieszczęście, to one właśnie są przyjmowane przez szeroko rozumia-
ną opinię publiczną, jako idące z duchem czasu i modą, chociaż nie zawsze wypełniają znamiona
nowoczesności. Częściej bywają wtórne wobec tego, co było w kulturze już wcześniej. Stają się w
masowym odbiorze „cool” albo jak kto woli – „trendy”. 

Zadajmy sobie pytanie – czy dziś mógłby powstać Kabaret Starszych Panów? Czy mogą powsta-
wać wielkie spektakle na miarę pamiętnej Balladyny w reżyserii Adama Hanuszkiewicza? Czy
znajdą się tak wybitni aktorzy jak Zbigniew Cybulski, Jerzy Kreczmar, Elżbieta Czyżewska, Anna
Polony, Tadeusz Fijewski, Władysław Hańcza, Jan Świderski, Gustaw Holoubek, Tadeusz Łomnic-
ki, Mieczysław Pawlikowski (niezapomniany Onufry Zagłoba), Mariusz Dmochowski i cała pleja-
da znakomitości, które przeszły do klasyki teatru czy kina? 

Odpowiedź brzmi – być może jacyś wielcy aktorzy, czy w ogóle artyści znajdą się w tym czy in-
nym obszarze kultury, ale czy znajdą odpowiednich odbiorców? Czy znajdą widzów i słuchaczy, dla
których mistrzowie słowa szermujący nim zręcznie, jak wyżej wspomniani, okażą się wystarczają-
co atrakcyjni? Dzisiejszy widz albo słuchacz nastawiony jest na przekaz sprowadzany do skrótów
myślowych wyrażanych przy użyciu komputerowych ikonek. No cóż… Takie czasy. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wspomnień czar

„Dziś nawet przy kawiarnianych
stolikach zasiadamy ze smart-
fonami w dłoniach. Zachłyśnie-
cie się techniką i używanie jej
na każdym kroku doprowadziło
do sytuacji,  że siedzące obok
siebie osoby coraz rzadziej ze
sobą rozmawiają”

Zebrał kapitan całą załogę.
- Jesteśmy – rzekł - w swoim gronie.

Dłużej ukrywać tego nie mogę:
Nasz statek wkrótce zatonie!

Jak to? – pytają. - Jaka przyczyna?
Wybrańcem byliśmy Boga!

To – rzekł kapitan - nie nasza wina.
Winna poprzednia załoga!

Mamy załogę najlepszą w świecie,
Gdzie chcemy, tam dopłyniemy.

Gdy w nawigacji błąd odnajdziecie,
Odpowiadajcie: To nie my!

Zbaczamy z kursu? Dzieło przypadku!
Jest przeciek: Idziemy na dno.

Ktoś skradł żyroskop z naszego statku.
To nie my! Inni też kradną.

Znów ktoś, cholera, gmerał przy sterach!
Ktoś zrobił dziurę w pokładzie!

Ale to nie my! Drobna afera
Nam też się zdarza, lecz rzadziej!

To była wpadka! Góra lodowa!
Widocznie ktoś lody kręcił,

Coś zdemolował, coś rozmontował.
To nie my! Jesteśmy święci!

Być może łajba jest przeciążona.
Każdy tu chciał się załapać!

Córka, syn, szwagier, zięć, wuj i żona.
Zbyt wiele tego! Stąd klapa!

Lecz towarzysze, po co panika?
Dlaczego nikt mnie nie słucha?
To wina innych, a nie sternika.

Nie traćcie wiary i ducha!

Czy ktoś lepszego zna kapitana?
Wciąż dzierżę ster. Wasza wola!
Choć woda sięga już po kolana,
Jeszcze możemy wstać z kolan.

Nie ma co czekać! Gdzie są szalupy?
To nie my! Skończmy ten temat.

Zanim dobiorą się nam do grupy,
Spływamy! Lecz szalup nie ma!

Ktoś je podpieprzył. Trzeba mieć tupet!
Niech się ratuje kto może!

Nie ważne czyj był Skok na szalupę.
I tak już nic nie pomoże.

TO NIE MY!

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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W drugim kwartale 2019
r. na Polu Mokotowskim
mają rozpocząć się  prace
ekshumacyjne prowadzo-
ne przez ekspertów z Biu-
ra Poszukiwań i Identyfi-
kacji Instytutu Pamięci
Narodowej. To może
oznaczać wyłączenie wio-
sną części parku z użytko-
wania.  

Ostatnie wypowiedzi eksper-
tów z IPN sugerują, że Pole Mo-
kotowskie może kryć mroczną
tajemnicę z czasów powojen-
nych. Ponoć znaleziono dowo-
dy, że w latach 40. i 50. ubiegłe-
go wieku komunistyczna bez-
pieka kierowała w to miejsce sa-
mochody ciężarowe z ciałami
osób zamordowanych w więzie-
niu przy ulicy Rakowieckiej 37,
które znajduje się o kilka minut
drogi od Pola Mokotowskiego.

Granice parkowego komplek-
su wyznaczają ulice Żwirki i Wi-
gury, Rokitnicka, Ondraszka,
Trasa Łazienkowska (Wawelska
i al. Armii Ludowej), Waryńskie-
go, Batorego, Boboli i Rostafiń-
skich. Znajduje się on na terenie
trzech dzielnic: Mokotowa,
Ochoty i Śródmieścia. 

W okresie II RP planowano
wybudować na Polu Mokotow-
skim reprezentacyjną dzielnicę
im. Józefa Piłsudskiego. Już w
cztery dni po jego śmierci, to jest
16 maja 1935 r., powstał Sto-
łeczny Komitet Budowy Pomni-
ka Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i podjęto stosowną uchwałę.
Napisano w niej m. in.: „…łącz-
nie z myślą wytworzenia w sto-
licy państwa przestrzeni archi-
tektonicznie zorganizowanej, ja-
ko polskie Pole Marsowe i miej-
sce masowych uroczystości o
charakterze państwowym”. Pa-
tronem przedsięwzięcia był pre-
zydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński. Założenia konkursowe
przewidywały wybudowanie na
Polu Mokotowskim reprezenta-
cyjnej dzielnicy, której osią była-
by monumentalna aleja Józefa
Piłsudskiego zaprojektowana na

podobieństwo Via dell’Impero
w Rzymie, czy Champs Elysées
w Paryżu. Zamierzenia tego nie
zdołano zrealizować z powodu
wybuchu wojny. Przed wojną na
Polu Mokotowskim, w miejscu
gdzie dzisiaj stoi akademik Ri-
viera, rozgrywano gonitwy kon-
ne. Działało tam także pierwsze
cywilne lotnisko w Warszawie.

Pole Mokotowskie to jedno z
najpopularniejszych miejsc pik-
ników i festynów na wolnym po-
wietrzu organizowanych prak-
tycznie w centrum stolicy pań-
stwa. Od wiosny do jesieni pole
tętni życiem, prawie w każdy
weekend odbywają się tu kon-
certy, a   w kwietniu Dzień Ziemi.
W 2004 r. obok popularnego pu-
bu Lolek odsłonięto Pomnik
Szczęśliwego Psa. Na skrzyżo-
waniu Wawelskiej i al. Niepodle-
głości zaczyna się ścieżka Ry-

szarda Kapuścińskiego. Jest to
szlak, który mistrz reportażu
przemierzał podczas codzien-
nych spacerów. W październiku
br. na Polu Mokotowskim zasa-
dzono 45 jabłoni, obok których
umieszczono tablice z nazwiska-
mi wybitnych Polek, m. in. Da-
nuty Szaflarskiej, Ireny Szewiń-
skiej i Kory Jackowskiej. Wiosną
i latem na polu spotykają się gru-
py tancerzy oraz członkowie
bractw rycerskich trenujący fech-
tunek, a teren parku zapełnia się
mieszkańcami Mokotowa i
Ochoty spragnionymi kąpieli sło-
necznych. Do dyspozycji mają
kilka knajpek i pubów. 

Zwraca uwagę to, że projek-
tanci zaplanowali na styku sta-
dionu “Skry” i Pola Mokotow-
skiego budowę obiektów dla
amatorów rekreacji i sportu: ze-
społu boisk do koszykówki, siat-

kówki i badmintona, wielofunk-
cyjnego boiska piłkarskiego
oraz trzech niewielkich górek,
które latem mogłyby służyć do
biegów terenowych, a zimą do
zjeżdżania na sankach. Na osi
stadionu “Skry” ma powstać du-
ży zbiornik wodny przecięty
fantazyjnymi pomostami. Roz-
poczęcie procesu inwestycyjne-
go zaplanowano na 2020 rok.
W kolejnych budżetach miasta
na porządkowanie terenu
“Skry” i wyburzenie obiektów
nie nadających się do użytko-
wania zarezerwowano 25 mln
zł. Zapowiedziane przez IPN
prace archeologiczne mogą za-
kłócić rozwój i modernizację
Pola Mokotowskiego. Wypada
więc tylko mieć nadzieję, że nie
przeciągną się w nieskończo-
ność. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

To już tradycja. Mijający
rok żegnamy z rekordową
liczbą wypożyczeń rowe-
rów miejskich Veturilo.
Warszawski standard to
też dużo inwestycji w bu-
dowę i remonty infra-
struktury rowerowej. Sza-
cujemy, że w ciągu tego ro-
ku ruch rowerowy w stoli-
cy wzrósł o ponad 25%.

– Obejmując urząd prezyden-
ta stolicy zapowiadałem mądrą
kontynuację w wielu obszarach.
Jedną z takich dziedzin jest ko-
munikacja rowerowa. Z roku na
rok odnotowujemy tu rekordy
wypożyczeń rowerów Veturilo,
ale nie to jest dla nas najważ-
niejsze. Najbardziej cieszy nas,
że rokrocznie kolejne setki war-
szawianek i warszawiaków wy-
bierają rowery jako swój podsta-
wowy środek transportu w dro-
dze do szkoły czy pracy. Naszym
celem jest utrzymanie tego tren-
du – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m. st. Warszawy.

Obecnie w Warszawie jest już
570 km infrastruktury rowero-
wej. Z tego aż 200 km zostało
wybudowane lub przeszło re-
mont w ciągu ostatnich 4 lat. Ta-
ki wynik jest możliwy jedynie
dzięki konsekwencji w realiza-
cji inwestycji rok po roku. W
2018 r. powstało ponad 50 km
tras, a w budowie jest kolejnych
70 km. – Duża w tym zasługa
funduszy unijnych – dzięki nim,
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, tym ro-
ku powstały drogi dla rowerów

na takich ulicach jak m.in.: Ra-
dzymińska, Jagiellońska, Wiert-
nicza czy Szaserów – mówi Łu-
kasz Puchalski, dyrektor Zarzą-
du Dróg Miejskich i Pełnomocnik
Prezydenta m.st. Warszawy ds.
komunikacji rowerowej.

Na ukończeniu jest kilka du-
żych inwestycji, m.in. na ulicach
Puławskiej, Połczyńskiej, Żoł-
nierskiej czy Towarowej, z któ-
rych warszawscy rowerzyści bę-
dą mogli korzystać w przyszłym
roku. Tylko wzdłuż Puławskiej
powstaje 16 kilometrów tras ro-
werowych. W ramach prac prze-
budowany został węzeł „Wyści-
gi” u zbiegu Puławskiej, Gintrow-
skiego i Doliny Służewieckiej. To
najbardziej spektakularna rowe-
rowa inwestycja tego roku. Do-
okoła węzła powstał system bez-
kolizyjnych ramp i przejazdów
podziemnych pozwalający łatwo
pokonać go rowerem we wszyst-
kich kierunkach. 

Poza główną siecią drogową
powstają również trasy rekreacyj-
ne. Znana i lubiana przez war-
szawiaków Nadwiślańska Ścież-
ka Rekreacyjna na prawym brze-
gu Wisły w tym roku wzbogaci-
ła się o kolejne 3 kilometry. Ma-
lowniczą trasę pieszo-rowerową
biegnącą od mostu Łazienkow-
skiego do wysokości ul. Fieldor-
fa nad samą rzeką wybudował
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.

W tym roku dzięki nowym in-
westycjom znacznie wzrosła
spójność sieci tras. Oddanie do
użytku drogi dla rowerów
wzdłuż ulicy Wiertniczej pozwo-

liło domknąć ostatni brakujący
fragment korytarza północ-po-
łudnie o długości 24 kilometrów.
Trasa ma swój początek za mo-
stem M. Skłodowskiej-Curie, a
kończy się na wysokości Powsina.

Sieć dróg rowerowych jest co-
raz wygodniejsza, co przekłada
się na wzrost ruchu rowerowe-
go. Szacuje się, że w sezonie let-
nim już blisko 7% wszystkich po-
dróży niepieszych w Warszawie
odbywa się właśnie na rowerze.
Jeśli porównać I półrocze 2018 r.
do analogicznego okresu roku
2017, ruch rowerowy w stolicy
wzrósł o ponad 25%.

Duży udział w tym mają ro-
wery miejskie. Veturilo to naj-

większy system rowerowy w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.
Już ubiegły rok był rekordowy –
rowery wypożyczono wtedy po-
nad 5,2 miliona razy. W tym se-
zonie zeszłoroczny rekord został
pobity już we wrześniu, a sezon
zakończył się bilansem ponad
6,4 miliona wypożyczeń!

System Warszawskiego Rowe-
ru Publicznego Veturilo jest nie-
ustannie rozbudowywany. W
tym roku nowe stacje urucho-
miono dzięki współpracy z po-
szczególnymi dzielnicami, a tak-
że w partnerstwie z podmiotami
prywatnymi. W efekcie rowery
można już wypożyczać m. in. w
Rembertowie, gdzie to tej pory

nie było takiej możliwości. Łącz-
nie dostępnych jest ponad 370
stacji i ponad 5300 rowerów, w
tym rowery elektryczne, tande-
my i rowery dziecięce.

– Rowery Veturilo są wypoży-
czane niemal tysiąc razy na go-
dzinę, licząc średnio przez cały
sezon! To naprawdę świetny wy-
nik! Dzięki decyzjom podejmo-
wanym przez poszczególne
dzielnice i dzięki naszym partne-
rom biznesowym rośnie również
liczba punktów, w których ro-
wery można wypożyczyć. Sys-
tem więc z każdym rokiem jest
jeszcze praktyczniejszy – mówi
Robert Lech, prezes Nextbike
Polska.

W tym roku padły również inne
rekordy. Po raz pierwszy w histo-
rii w jednym miesiącu odnotowa-
no ponad milion wypożyczeń. Sta-
ło się to w maju, kiedy warszawia-
cy wypożyczyli rowery ponad 1,1
miliona razy! Z kolei w niedzielę,
15 kwietnia, padł dobowy rekord
– niemal 50 tysięcy wypożyczeń w
ciągu 24 godzin! Przez cały sezon
średni czas jednego wypożycze-
nia wyniósł 20 minut i 24 sekundy.
Oznacza to, że warszawiacy w mi-
nionym sezonie spędzili na rowe-
rach Veturilo łącznie ponad 2 mi-
liony godzin, czyli 250 lat!

W tym roku rowery Nextbike
– operatora systemu Veturilo –
można było wypożyczać w aż 6
podwarszawskich miejscowo-
ściach. Najwięcej wypożyczeń
odnotowano w Warszawie, ale i
w pozostałych miejscowościach,
które dysponowały systemami
kompatybilnymi z Veturilo, od-
notowano tysiące przejazdów.
System kompatybilny oznacza,
że wypożyczony w Warszawie
rower można było oddać w jed-
nym z tych miast i odwrotnie.
Rowery miejskie spójne z War-
szawskim Rowerem Publicznym
działają w: Konstancinie-Jezi-
ornej, Piasecznie, Pruszkowie,
Markach oraz Otwocku. Dwa
ostatnie spośród nich to tegorocz-
na nowość. Łącznie pod Warsza-
wą kompatybilnych jest 36 stacji
i 350 rowerów. Były one wypoży-
czane blisko 42,5 tysiąca razy.

Veturilo na warszawskie uli-
ce powróci już 1 marca 2019 r.

K a r o l i n a  G a ł e c k a

To był dobry rok – rowerowe podsumowanie 2018

Pole Mokotowskie: inwestycje i... ekshumacje

WW nniieeddaalleekkiieejj pprrzzyysszzłłoośśccii PPoollee MMookkoottoowwsskkiiee mmaa ssiięę zzaarrooiićć oodd uupprraawwiiaajjąącceejj ssppoorrtt mmłłooddzziieeżżyy
We wtorek, 11 grudnia, w gościnnych progach Parafii
Św. Tomasza Apostoła, już po raz ósmy odbyło się spo-
tkanie wigilijne dla mieszkańców Ursynowa, zorgani-
zowane przez Dzielnicę Ursynów. 

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli i wolontariuszy Stowarzy-
szenia Społeczników ,,Ariadna”, parafialnego Caritasu oraz ursy-
nowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się zaprosić na spo-
tkanie mieszkańców Dzielnicy znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej – przede wszystkim osoby samotne, bezdomne, potrzebu-
jące. Ponad 100 spośród nich przyjęło zaproszenie i przybyło do ko-
ścioła przy ul. Dereniowej 12. Dla wielu spośród zaproszonych
osób to jedyna okazja, aby zasiąść przy świątecznym stole i po-
dzielić się opłatkiem. 

Życzenia świąteczne uczestnikom spotkania złożył proboszcz
parafii Św. Tomasza – ks. prałat Henryk Małecki oraz burmistrz
Dzielnicy Ursynów Robert Kempa. W spotkaniu wziął udział także
Jakub Berent – zastępca burmistrza odpowiedzialny za sprawy
społeczne. 

Nie zabrakło tradycyjnych potraw na stołach, serdecznych życzeń
i łamania się opłatkiem. Dla zebranych z koncertem kolęd i pasto-
rałek wystąpili wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem
Społeczników ,,Ariadna”. Zebrani przy stołach goście obejrzeli tak-
że okolicznościowy występ przygotowany przez dzieci ze Świetli-
cy Socjoterapeutycznej ,,Caritas” przy ul. Dereniowej. 

Niespodzianką dla wszystkich gości spotkania i ich rodzin były
paczki pełne słodyczy i innych świątecznych produktów, ufundowa-
ne przez ursynowski Hipermarket E.Leclerc. 

Ursynowska Wigilia 
już po raz ósmy!
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA bliźniak 70 lub
120 m2 Zalesie D. centrum, 
601 330 079 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

KKAAWWAALLEERRKKII lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818

OOKKAAZZJJAA!! Sprzedam posesję: 
dom, 2 garaże, pomieszczenia
gospodarcze na działce o pow.

1600 m kw. w Piasecznie, 
ul. Mickiewicza. 

Dobra lokalizacja! Możliwość
prowadzenia różnego 

rodzaju usług, 
tel. 604 591 159 

WWYYNNAAJJMMĘĘ  HHAALLĘĘ 1000 m2 lub
inne propozycje, Pra?mów, 
602 77 03 61 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840

!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 
700 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 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.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
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 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
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 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

MMOONNTTAAŻŻYYSSTTAA ddoo ffiirrmmyy
pprroodduukkccyyjjnneejj,, 2222 775544 4466 7700((7711))

FFIIRRMMAA handlowa UNI-PACK z
Piaseczna poszukuje pracownika
na stanowisko magazynier.
Zarobki 3000 zł brutto +
comiesieczna premia. CV proszę
przesyłać na adres:
rekrutacja@unipack.com.pl

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowców kat. B,
kat.C, kat. C+E Janki, 530 477 796 

SSPPRRZZEEDDAAMM pilnie firmę - Dom
Opieki dobrze prosperujący,
budynek 780 m2 pow. użytkowej,
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

PPAANNAA ok. 70, lubiącego taniec
poznam, 509 586 627 godz.18-21

AANNTTEENNYY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

FFRRYYZZJJEERR,, MODNE
STRZYŻENIE, STYLIZACJA, przy
metrze Pole Mokotowskie, 
720 800 136, 
www.annjuliette.pl

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

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

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRAALLNNIIAA dywanow 
795 042 082 
mypierzemy.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 
NNAAPPRRAAWWYY,, 
550055 993355 662277

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594, 781 287 396 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje GGrraażżyynnaa KKoorrnneett
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1155 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na przedpremierowy
pokaz filmu „Całe życie w kinie”
(Polska 2018, 55 min.), którego
bohaterem jest reżyser kulto-
wych filmów i seriali dla dzieci i
młodzieży Stanisław Jędryka
(m.in.: „Wakacje z duchami”,
„Podróż za jeden uśmiech”, „Sta-
wiam na Tolka Banana”). Po pro-
jekcji odbędzie się spotkanie ze
Stanisławem Jędryką oraz twór-
cami filmu. Pokaz zorganizowa-
ny we współpracy ze Studiem Fil-
mowym Kalejdoskop. Partner
pokazu: Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1166 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na thriller „W
ułamku sekundy” (Fran-
cja/Niemcy 2017, reż. Faith
Akin, 107 min, Złoty Glob dla

najlepszego filmu nieangloję-
zycznego, nagroda dla najlep-
szej aktorki – Diane Kruger – na
MFF w Cannes). Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę zdjęć artystycz-
nych zrobionych telefonami ko-
mórkowymi pn. PhotoPhoneArt
4. Wstęp wolny.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1166 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1166..0000 -
Koncert świąteczny W ŚWIĄ-
TECZNYM NASTROJU. Wystą-
pi zespół Rodnik (zespół pań z
Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski)

1177 ((ppoonniieeddzziiaałłeekk)),, ggooddzz..
1199..0000 - Spektakl teatralny. Teatr
Podaj Dalej zaprasza na komedię
WIGILIA PO POLSKU Obsada:
Żona – Magdalena Mroszkie-
wicz, Mąż – Paweł Rusinow-
ski/Bartosz Dermont, Brat – Ja-
rosław Gruda, Anioł/Gringo –
Aleksandra Długosz

Obowiązują bezpłatne karty
wstępu wydawane  od 12.12. od
godz. 18.00)

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt. „Kolonie angielskie w
XVI – XVIII wieku”

1188..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Zna-
ne i nieznane tandemy polskiej
kultury XX wieku pt. „Irena
Krzywicka i Tadeusz Boy-Że-
leński: trudne związki i publicy-
styka”

2200..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Piotrem Laskiem w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.
„Inwentaryzacja zabytków kul-
tury na dawnych Kresach od
kuchni”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo,,

Chcemy podzielić się z mieszkańcami Ursynowa
naszymi przykrymi doświadczeniami związanymi
z działalnością  Zarządu i Rady Nadzorczej pewnej
spółdzielni mieszkaniowej, która administruje na-
szym ciekawym, atrakcyjnym  i zarazem będącym
jednym z  rozpoznawalnych  miejsc tej dzielnicy..

Przed świętami Bożego Narodzenia Zarząd SM
“Przy Metrze” szykuje dla mieszkańców budynków
przy Galerii Ursynów “niespodziankę” w postaci
szkodliwego i bulwersującego pomysłu budowy na
patio-studni, pod naszymi oknami i balkonami,
Placu Zabaw dla dzieci. Cały kompleks budynków
przy Galerii Ursynów tworzy tak zwaną studnię.
Odczuwalnym efektem tego jest wzmocnienie
dźwięków docierających z dołu do mieszkań i  bal-
konów  wychodzących na patio oraz pogłos. Dla
osób finansujących  przed laty  ten apartamentowiec
(Centrum Natolin) w ofercie dewelopera Drimex by-
ły między innymi:wysoki standard, 2- poziomowy
podziemny parking , osiedle strzeżone i również
ogrody na patio. Ten ostatni element  stanowił  je-
dyne  rozsądne i komfortowe rozwiązanie, również
z tego względu, że powietrze tam nie jest wcale
zdrowe – na zewnątrz wychodzą wentylatory z ga-
lerii(market z grillem, kawiarnia, restauracja) i z
2- poziomowego garażu, jak również wywietrzni-
ki z magazynu odpadów .Miało więc być to ciche,
spokojne i przede wszystkim ozdobne miejsce. Przez
ostatnie lata dość zaniedbane, z niedostateczną
pielęgnacją zieleni. I nagle  Zarząd występuje z po-

mysłem przegłosowania czyjegoś zgłoszonego, bez-
sensownego wniosku. Ten szkodliwy, a przy tym
niedorzeczny pomysł,uderzy we właścicieli miesz-
kań, których okna i balkony skierowane są wła-
śnie na patio. Finansowo koszty realizacji takiego
projektu pokryją natomiast wszyscy mieszkańcy
kompleksu. To naruszenie wcześniejszych ustaleń,
prawa do ciszy i spokoju , norm współżycia, nie
mówiąc już o zwykłej ludzkiej przyzwoitości, której
oczekujemy na pewno od opłacanej przez nas Ra-
dy Nadzorczej. Z tym apelem zwracamy się do
wszystkich jej członków, niestety, niektórzy z nich
upierają się ustawicznie przy szczególnie pojętej
“demokracji” – czyli: ma być przeprowadzona an-
kieta ( również zgłaszanie opinii mailowo). Problem
w tym, że nie można będzie jej w żaden sposób zwe-
ryfikować , sporo mieszkań jest wynajmowanych
Poza tym pomysł  sam w sobie w ogóle nie powinien
być brany pod uwagę,. Nawiasem mówiąc nikt z
członków Rady Nadzorczej nie mieszka w tym kom-
pleksie budynków.

Nie wiemy właściwie kogo Zarząd chce uszczę-
śliwić? Dzieci? Podtruwając je skutecznie? W po-
bliżu są place zabaw na otwartym terenie, bieżnia,
całkiem niedaleko park z różnymi atrakcjami .Miesz-
kańców? Szykują nam piekło za nasze pieniądze i
straszą nas, że o tym zdecyduje tak zwana więk-
szość. Czy tak pojmowana “demokracja”  ma pozwa-
lać  na łamanie praw mniejszości ?

Do pomyślenia w adwentowy czas.
Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u

M i e s z k a ń c y  b u d y n k u  C e n t r u m  N a t o l i n

List � List � List � List � List � List � List

W galerii U Domu Kultury
stokłosy możemy oglądać
wystawę malarstwa Bar-
bary Bieleckiej-Woźniczko
pod znamiennym tytułem
„Poszukiwania w czasie”. 

Tytuł zawiera w sobie wiele
znaczeń. Odnosi się zarówno do
czasu, w którym obrazy powsta-
wały, a to aż 40 lat twórczości
artystki, jak i do faktu, że każde
dzieło tworzone jest w jakimś
czasie. Tym samym, jest to wy-
stawa jubileuszowa pokazująca
czterdziestoletnią karierę autor-
ki. W swoich wcześniejszych ob-
razach nawiązuje ona do kon-
kretnych wydarzeń, bądź pod-
lega określonym wpływom i

emocjom. Jednym z tematów
pojawiającym się w obrazach
sprzed lat jest rzeź Ormian, któ-
re to wydarzenie wywarło na ar-
tystkę duży wpływ. Głównie ze
względu na jej ormiańskie ko-
rzenie. Informacje o ludobój-
stwie dokonanym na ludności
ormiańskiej czerpała z przeka-
zów rodzinnych. 

W późniejszej twórczości Bar-
bara Bielecka-Woźniczko w
znacznym stopniu koncentruje
się na zagadnieniach formal-
nych. Artystka skupia swą uwa-
gę na abstrakcji. Abstrakcja sta-
je się dla niej sposobem nawiąza-
nia dialogu między malarstwem
i muzyką. Tematyka muzyczna

pojawia się jako stały element w
jej twórczości. Przenikanie się
obrazu i dźwięku inspiruje ją do
tworzenia dzieł, które na pierw-
szy rzut oka wyglądają na kom-
pozycje abstrakcyjne. Tak jed-
nak nie jest, powstają bowiem
na podstawie konkretnych utwo-
rów muzycznych, w odniesieniu
do muzycznego przekazu. Wi-
zja przenikania się tych dwóch
pozornie odrębnych i oddalo-
nych od siebie światów skłoniła
artystkę do uczestnictwa w Gru-
pie Twórczej „Symfonia”, w któ-
rej malarze oraz rzeźbiarze sta-
rają się znajdować wspólne tre-
ści i formę wyrażane w muzyce
i sztukach wizualnych. 

Barbara Bielecka-Woźniczko
to artystka z dużym dorobkiem.
Jej prace były wielokrotnie pre-
zentowane na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych. 

Wystawa w Galerii U w Domu
Kultury Stokłosy przy ul. Lach-
mana 5 stanowi przegląd jej do-
konań na przestrzeni 40 lat. Zo-
stała dofinansowana ze środków
Związku Polskich Artystów Pla-
styków, Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich. Katalog
sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawa. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Poszukiwania w czasie w galerii U
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