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I tylko koni żal ...
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Lepiej modlić się sercem bez
słów niż słowami bez serca –
tak podobno stwierdził an-

gielski kaznodzieja protestancki z
XVII wieku John Bunyan, skądi-
nąd wybitny pisarz chrześcijański,
autor „Wędrówki pielgrzyma”. I ta
jego głęboko przemyślana, a tak
naprawdę wywiedziona prosto z
Biblii nauka przypomniała mi się,
gdy za pośrednictwem telewizji słu-
chałem ślubowania nowego zastę-
pu posłów i senatorów. Zdecydo-
wana większość z nich do słówka
„ślubuję” dodawała sakramental-
ny zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”.
Konstytucyjnie biorąc, nieobowiąz-
kowy, wypowiadany jednak z intu-
icyjnym wyczuciem, że tak trzeba.
Sam, będąc na miejscu owych wy-
brańców narodu, użyłbym tego
zwyczajowego zwrotu bez waha-
nia, pamiętając wszakże, iż takie
nawiązanie do religii staje się wy-
soce zobowiązujące. I jeśli np. poseł
Jarosław Kaczyński słownie pod-
piera się Bogiem, podkreślając co
chwila chrześcijańskie korzenie na-
szej cywilizacji, to powinien zacho-
wywać się w w Sejmie w cywilizo-
wany sposób i miłować każdego
posła-bliźniego jak siebie samego,
wspaniałomyślnie rezygnując ze
zwracania się do tych z ław opozy-
cji per „mordy zdradzieckie”.  

J uż lepiej, żeby podchodząc do
Włodzimierza Czarzastego,
posługiwał się ulubionym

zwrotem lewicy:mordo ty moja!
Od razu   rozczuliłby go tak ser-
decznymi słowami zamiast iryto-
wać ewentualnym wymyślaniem
od zdrajców. A przecież z zarzu-
tem takiego kalibru wystąpił w
1995 roku w Sejmie Andrzej Mil-
czanowski, komunikując zebra-
nym, że premier Józef Oleksy to
osobowe źródło informacji naj-
pierw sowieckiego, a potem rosyj-
skiego wywiadu. Taki zarzut ze
strony ministra ministra spraw we-
wnętrznych pod adresem szefa rzą-
du musiał być czymś szokującym i
naczelny redaktor „Gazety Wybor-
czej” Adam Michnik orzekł, że w tej
sytuacji albo Oleksy, albo wystę-
pujący z niesłusznym  zarzutem
oskarżyciel pójdzie siedzieć. No i
co? No i nic. Szpiegostwa Oleksemu
nigdy nie udowodniono, a i Mil-
czanowskiego – po 14-letnich zma-
ganiach procesowych – sąd unie-
winnił. Po takim doświadczeniu
wiemy już, że w Wysokiej Izbie
można pleść, co tylko ślina na język
przyniesie, można lżyć kogoś, obra-
żać, poniżać, a i tak jakakolwiek
kara autorów tak  skandalicznych
wypowiedzi nie spotka. Bo w ostat-
niej kadencji zapanował zwyczaj
karania tylko za mówienie praw-
dy, co było natychmiast powstrzy-
mywane wyłączeniem mikrofonu. 

S wego czasu ostro po bandzie
jechał pyskaty poseł Platfor-
my Obywatelskiej (i nie tyl-

ko) Stefan Niesiołowski),którego
w łamaniu zasad savoir vivre’u
prześcignęła dopiero gwiazda par-
tii Prawo i Sprawiedliwość Krysty-
na Pawłowicz. Co ciekawe, oboje
znaleźli się w ławach sejmowych,
chlubiąc się już tytułami profesor-
skimi. Gdy się ich słuchało, od ra-
zu przypominało się wzgardliwe
wobec przemądrzałych członków
XIX-wiecznego Parlamentu Frank-

furckiego powiedzenie: „Dreimal
100 Advokaten – Vaterland, du bist
verraten; acht und achtzig Profes-
soren – Vaterland, du bist verlo-
ren” (Trzy razy po stu adwokatów
– Ojczyzno, jesteś zdradzona;
osiemdziesięciu ośmiu profesorów
– Ojczyzno, jesteś zgubiona!). Nie
wiem, kto był autorem tego złośli-
wego proroctwa, przypisywanemu
często Otto Bismarckowi. Wiem za
to, że tym właśnie tropem poszedł
nasz były parlamentarzysta Lu-
dwik Dorn, kiedyś wiernie stojący
przy Jarosławie Kaczyńskim. Bo
to on, jeśli dobrze pamiętam, puścił
w obieg pogardliwe określenie „wy-

kształciuchy”, już wtedy podpo-
wiadając swemu pryncypałowi, że
nie z z tą profesorską mafią należy
się bratać, jeno z prostym ludem,
który zamiast na egzaminy uni-
wersyteckie woli chodzić do spo-
wiedzi. 

M oja śp. mama – gdy zda-
rzało jej się postąpić lek-
komyślnie – lubiła uspra-

wiedliwiać się zwrotem: diabeł
mnie jakoś podkusił. I takie iście
diabelskie kuszenie mieliśmy teraz
przed inauguracją nowego parla-
mentu. Otóż przewidywaną prze-
wagę opozycji w Senacie strona
trzymająca w Polsce władzę próbo-

wała zniwelować, przeciągając nie-
których senatorów na do swojego
obozu. Jak wiadomo dziś, akcja
pod hasłem „The last temptation
of Thomas” spaliła na panewce i
Tomasz Grodzki, chirurg ze Szcze-
cin pozostał wierny Koalicji Oby-
watelskiej, odrzucając ponoć wysu-
niętą przez Zjednoczoną Prawicę
propozycję objęcia stanowiska mi-
nistra zdrowia. Podchodzący szcze-
cinianina kaperownicy – zamiast
go tą ofertą przekupić – akurat nie-
źle się nacięli, a współtowarzysze z
KO jeszcze im dopiekli wybierając
nieprzekupnego medyka marszał-
kiem Senatu. Nie po raz pierwszy

potwierdziła się mądrość ludowa,
że kto pod kim dołki kopie, ten sam
w nie wpada. 

Otwierający sesję nowego
Sejmu państwowotwórczą
przemową Antoni Macie-

rewicz – choć sam ma po trosze
diabelski wygląd – usiłował prze-
konać rodaków, że w ławach
wciąż zasiada złodziejska postko-
muna, która w 1989 dogadała się
w Magdalence z naiwniakami z
ówczesnej Solidarności. Święty
Antoni zachęcał do ostatecznego
wypędzenia postkomunistycznego
szatana, który nie widłami
wprawdzie nam grozi, ale pew-
nie sierpem i młotem. W jakimś
sensie ten były skoczek do wody
wcielił się w rolę egzorcysty i wy-
glądało nawet na to, że przeszedł
odpowiedni instruktaż w świeżo
otwartym w Katowicach (jak wy-
nika z informacji Vatican News)
Centrum Szkolenia Egzorcystów.
Mamy ich ponoć w Polsce już 120
sztuk, co stawia nas w Europie na
drugim miejscu po Włochach. W
razie czego, jeśli kogoś z nas sza-
tan nawiedzi, warto udać się na
odpowiedni zabieg egzorcystyczny
pod ręką dyplomowanego fa-
chowca. Ze statystyki wynika, że
operacji wypędzania złego ducha
poddawane są po większej części
kobiety, więc szykująca się już do
stworzenia sejmowego piekła ak-
torka Klaudia Jachira może być
pierwszą pacjentką. Czy na ewen-
tualny rytuał egzorcystyczny zo-
stanie wyprowadzona przez Straż
Marszałkowską, trudno przewi-
dzieć. Można się jednak spodzie-
wać, że ta odważna kobieta ta
parlamentarny konserwatystom
zdrowo popalić...

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

KK oo gg oo  dd ii aa bb ee łł  mm oo żż ee  pp oo dd kk uu ss ii ćć ??KK oo gg oo  dd ii aa bb ee łł  mm oo żż ee  pp oo dd kk uu ss ii ćć ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Zapowiedź spotkania połączonych komi-
sji Rady Dzielnicy z przedstawicielami
inwestora Głównej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz wykonawcy ursy-
nowskiego odcinka POW firmy Astaldi
wzbudziła duże zainteresowanie miesz-
kańców. 

Kilkadziesiąt przybyłych osób wraz z radnymi
obejrzało przygotowaną przez gości ogólną prezen-
tację i  wysłuchało uzupełniających komentarzy. 

Przewodnie przesłanie tej fazy spotkania wska-
zywało, że od momentu faktycznego wejścia Astal-
di na plac budowy do chwili obecnej minęło 19
miesięcy i zaawansowanie prac odpowiada do-
stępnemu okresowi czasu. 

Poczynając od burmistrza Roberta Kempy, więk-
szość radnych zadawała konkretne, ale i ogólne py-
tania, niemniej jednak nie udało się skłonić przed-
stawicieli zarówno wykonawcy, jak i nadzoru oraz
inwestora do udzielenia konkretnej odpowiedzi,
kiedy zostanie zakończony cały proces inwesty-
cyjny. Równocześnie pojawiło się wiele wątków,

dotyczących między innymi udostępnienia terenu
nad tunelem w celu umożliwienia prac związa-
nych z innych parkiem linearnym, rozpoczęcia
prac blokujących zjazd z trasy S-2, terminu po-
nownego udostępnienia ulic Braci Wagów i Lancie-
go, i wielowątkowy temat filtrów spalin. Dyskusja
była bardzo trudna, a odpowiedzi często tak ogól-
ne i mało konkretne, że w świadomości części słu-
chaczy pozostał … brak odpowiedzi. To może pew-
na przesada, gdyż w miarę upływu czas zaczęły po-
jawiać się pewne konkrety w sprawach drobniej-
szych. Niestety, całość spotkania zaczęła się bardzo
przeciągać, w sytuacji ciągle jeszcze sporej ilości
spodziewanych pytań i wypowiedzi, które być mo-
że rzucą więcej światła na wątpliwości związane z
pracami na ursynowskim odcinku POW. 

Ze względu na cykl wydawniczy „Passy” relację
musieliśmy zakończyć ok. godz. 20, gdy do pod-
sumowań i konkluzji była jeszcze daleka droga.
Uzupełnioną relację i jej doprecyzowanie prze-
każemy w następnym wydaniu Passy.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kiedy wreszcie pojadą samochody tunelem POW?
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Wolne miejsca 
w żłobkach na Ursynowie

Dzięki dwutorowym działaniom miasta – budowie
żłobków publicznych oraz pozyskiwaniu miejsc w
placówkach prywatnych, zwiększyła się liczba bez-
płatnych miejsc w warszawskich żłobkach.

Obecnie są jeszcze dostępne miejsca w 4 lokalizacjach 
na Ursynowie:

! „Cukierkowo”, ul. Klubowa 7 – nr w systemie 161
! „Opiekun Dzienny Nasze Szkraby”, ul. Meander 18 – nr w

systemie 183
! „Tygrysek i Przyjaciele” ul. Chłapowskiego 11 – nr w syste-

mie 212
!SPUKI, ul. Puławska 326 – nr w systemie 201

Zapraszamy rodziców do skorzystania z oferty tych placó-
wek. Zapisy i szczegóły na stronie www.zlobki.waw.pl.

Rada Rodziców Przedszkola Specjalnego nr 213 w War-
szawie wraz z Urzędem Dzielnicy Ursynów organizują
wielka zbiórkę świątecznych ozdób decoupage. 

Ozdoby można przekazywać do Urzędu Dzielnicy Ursynów przy
al. KEN 61 w godzinach pracy urzędu, lub bezpośrednio do Przed-
szkola nr 213 przy ul. Teligi 1. Zbiórka trwa do końca listopada. Cel
akcji jest jasny - dochód ze sprzedaży ozdób podczas świąteczne-
go kiermaszu zostanie w całości przeznaczony na zakup pomocy dy-
daktycznych dla Podopiecznych Przedszkola Specjalnego nr 213.
Zapraszamy do wsparcia naszych małych wielkich Bohaterów.

RRuusszzyyłłaa aannkkiieettaa ddzziieellnniiccoowwee-
ggoo RRaattuusszzaa sskkiieerroowwaannaa ddoo uurrssyy-
nnoowwsskkiicchh pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww ii pprraa-
ccooddaawwccóóww.. OO ccoo cchhooddzzii ii sskkąądd
ww ooggóóllee ttaakkii ppoommyyssłł??

OOLLGGAA GGÓÓRRNNAA:: Sprawy eko-
nomiczne i gospodarcze są istotne
nie tylko na poziomie ogólnokra-
jowym, ale także lokalnym. Jed-
nym z punktów we wspólnym
programie ursynowskiej koalicji
Platformy, Nowoczesnej i stowa-
rzyszenia Otwarty Ursynów jest
stworzenie forum współpracy z
lokalnymi przedsiębiorcami. Pod-
jęliśmy decyzję, że dobrym star-
tem do zbudowania relacji z
przedsiębiorcami, jest uruchomie-
nie ankiety i poznanie opinii osób
najbardziej zainteresowanych
tych tematem. Wnioski wynikają-
ce z badania pozwolą nam lepiej
zrozumieć perspektywę i oczeki-
wania przedsiębiorców prowa-
dzących działalność na terenie
dzielnicy, a tym samym wspomóc
kreowanie środowiska przyjazne-
go lokalnemu biznesowi.

WW jjaakkiieejj ffoorrmmiiee bbęęddzziiee pprroowwaa-
ddzzoonnaa aannkkiieettaa?? DDoo kkiieeddyy mmoożżnnaa
jjąą wwyyppeełłnniiaaćć??

Ursynów to nowoczesna dziel-
nica, więc ankieta będzie uru-

chomiona przede wszystkim w
wersji on-line na stronie
www.ursynow.pl. Będziemy za-
chęcać poprzez media społecz-
nościowe do jej wypełnienia –
nie powinno zająć to przedsię-
biorcy więcej niż kilka minut.
Poza wersją elektroniczną ma-
my nadzieję, że uda nam się po-
rozmawiać z przedsiębiorcami
bezpośrednio, gdyż planujemy
osobiście udać się w „teren” z
ankietą. 

JJaakkiiee nnaassttęęppnnee kkrrookkii ssąą ppllaa-
nnoowwaannee ppoo oottrrzzyymmaanniiuu wwyynnii-
kkóóww aannkkiieettyy??

W dużej mierze będzie to wy-
nikać z analizy uzyskanych wy-
ników, czyli głosu samych
przedsiębiorców i ich potrzeb.
Następnie spróbujemy te po-
trzeby zderzyć z naszymi moż-
liwościami - wszędzie tam,
gdzie będziemy mogli wesprzeć
lokalny sektor MSP, postaramy
się to uczynić. Nie wyklucza-
my tu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, czyli
fundacjami i stowarzyszenia-
mi, które wspierają przedsię-
biorczość, a mają w tym wzglę-
dzie wiele doświadczeń i do-
brych praktyk.

Urząd Dzielnicy Ursynów realizuje za-
dania związane z utrzymaniem zieleni
i urządzeń melioracyjnych. W okresie
od 18 września do 30 października
2019 r. na zlecenie Dzielnicy Ursynów
wykonano roboty budowlane na rowie
J-1-2-3 w rejonie Jeziora Zgorzała. 

Rów ten jest częścią układu melioracyjnego
i zasila jezioro w wody opadowe oraz roztopo-
we. Wartość zrealizowanych robót to
271.499,62 zł.

– Co roku na zlecenie Urzędu wykonywane
są zabiegi konserwacyjne na Jeziorze Zgorza-
ła oraz Stawach Wąsal i Pozytywka. Zakończo-
na właśnie inwestycja umożliwi sprawny odbiór
wód, a tym samym poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców okolicznych terenów. Ponadto
dzięki przyjętemu rozwiązaniu, woda z tych
terenów zasili Jezioro Zgorzała. Zbiornik ten w
ostatnich latach charakteryzuje się niskim po-
ziomem wód i zakończone właśnie zadanie in-
westycyjne bez wątpienia poprawi tę sytuację
– mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Już 14 grudnia 2019 staruje kolejna
edycja UCSiR CUP – Amatorski Tur-
niej Tenisa Stołowego. Organizato-
rem jest Ursynowskie Centrum

Sportu i Rekreacji wraz z Dzielnicą
Ursynów m. st. Warszawy. Zapisy
ruszają 18 listopada i zakończą się
12 grudnia. 

Tenis stołowy to wbrew pozorom bar-
dzo popularna dyscypliną sportu. Dla jed-
nych to kontynuacja dziecięcych pasji a dla
innych to aktywny sposób spędzania wol-
nego czasu. 

Turniej rozgrywany jest w Hali Hawajska
przy ul. Dereniowej 48. Obowiązuje podział
na 6 kategorii wiekowych: do 12 lat, 13-15
lat, 16-19 lat, 20-40 lat, 41 – 55 lat i powy-
żej 56 lat. W każdej osobno kobiety i męż-
czyźni. Dla trójki najlepszych uczestników,
w każdej kategorii, przewidziane są pucha-
ry oraz dyplomy.  

Niektórym z nas wydawać się może, że Te-
nis Stołowy nie wymaga specjalnych umie-
jętności, ale w rezultacie jest to bardzo szyb-
ka gra, wymagająca od zawodników ener-
gicznych ruchów i reakcji. Rozgrywka to
przede wszystkim szybkości i rotacja piłecz-
ki, czyli sprawienie przeciwnikowi jak naj-
więcej problemów przy jej odbiorze. Pamię-
tajmy jednak o najważniejszym, Turniej ten
to moment na zdrową rywalizację i zapre-
zentowanie się przy stołach do ping-ponga. 

Na turniej zapraszają dyrektor Ursynow-
skiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz bur-
mistrz Dzielnicy Ursynów. Wszystkie infor-
macje, regulamin oraz druki oświadczenia
dostępne są na stronie www.ucsir.pl. Zapi-
sy pod numerem telefonu 22 334 62 22 oraz
drogą mailową imprezy@ucsir.pl.

Zbiórka świątecznych 
ozdób decoupage

Jak co roku, Klub Sportowy D’Artagnan Ursynów orga-
nizuje dwudniowy turniej, podczas którego szermierze
z całej Polski władający floretem, będą mogli rywalizo-
wać ze sobą o puchar Ursynowa. Klub Sportowy D’Ar-
tagnan Ursynów, Szkoła Podstawowa nr 340 oraz
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy serdecznie
zapraszają do udziału i kibicowania młodym zawodni-
kom! Wstęp wolny.

W dniach 16 -17 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 340 (sa-
la sportowa w budynku A) przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie, od-
będzie się XXI edycja wydarzenia szermierczego o charakterze
ogólnopolskim - Turniej „O Puchar Ursynowa” we florecie dziew-
cząt i chłopców. 

Dwudniowy turniej jest organizowany przez Klub Sportowy
D’Artagnan Ursynów i Szkołę Podstawową nr 340, przy współ-
udziale Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zapowiadają
się emocjonujące walki młodych szermierzy, które zostaną zwień-
czone wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród dla najlepszych
zawodników.

Przewidywany plan turniejowy i program zawodów:
1166..1111..22001199 SSoobboottaa::
10:30 Dziewczęta – kategoria młodzik – 2006-2007
11:45 Oficjalne otwarcie Turnieju
12:00 Dziewczęta – kategoria dzieci – 2008 i młodsze
Ok. 16:00 – 17:00 Walki finałowe i dekoracje
1177..1111..22001199 NNiieeddzziieellaa::
10:30 Chłopcy – kategoria młodzik –  2006-2007
12:00 Chłopcy – kategoria dzieci – 2008 i młodsi
Ok. 16:00 – 17:00 Walki finałowe i dekoracje.

XXI Turniej Szermierzy 
„O Puchar Ursynowa”

Ursynów wsłuchuje się w głos przedsiębiorców
Rozmawiamy z radną dzielnicy Olgą Górną, inicjator-
ką działań ursynowskiego Ratusza na rzecz małych i
średnich przedsiębiorstw. Do końca listopada na stro-
nie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów (www.ursy-
now.pl) lokalni przedsiębiorcy mogą wypełniać ankie-
tę na temat warunków prowadzenia biznesu w naszej
dzielnicy. 

Inwestycje melioracyjne na Zielonym Ursynowie

Turniej Tenisa Stołowego – niedługo ruszają zapisy

FOTO WIKIPEDIA
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W najbliższą niedzielę 17 li-
stopada w godzinach 12-16
w garażu podziemnym oraz
na parkingu przed Urzę-
dem Dzielnicy Ursynów od-
będzie się największa wy-
przedaż garażowa w War-
szawie – kolejna, przed-
ostatnia w tym roku edycja
Ursynowskiej Ratuszowej
Wyprzedaży Garażowej.

W tym miesiącu na garażów-
kę zgłosiło się ponownie rekor-
dowo dużo chętnych (ponad
600 zgłoszeń). 

Tak jak w zeszłym roku jesie-
nią ponownie przeprowadzę
zbiórkę na rzecz schroniska dla
bezdomnych kotów z Kociego
Azylu. Co jest potrzebne? Głów-
nie „suche” jedzenie długoter-
minowe, koce, kołdry, środki
czystości. 

Niedawno odwiedziłem Koci
Azyl – Fundacja św. Franciszka,
do którego dzięki dobroci i hoj-
ności pracowników Urzędu
Dzielnicy Ursynów zawiozłem
sporo darów zarówno jedzenia,
koców i innych potrzebnych
przedmiotów. Niesamowita i
niestrudzona Pani Irena opro-
wadziła mnie i pokazała kotki
do adopcji, które czekają na swój
nowy dom.

Do Pani Ireny trafiają nie tyl-
ko bezdomne, porzucone koty,
ale również takie jak jedna z ko-
tek, które zostały wyeksmitowa-
ne wraz ze swoją właścicielką.
Właścicielka porzuciła kota, a

ten błąkał się, dopóki Pani Irena
go nie znalazła i nie przywiozła
do Kociego Azylu. Teraz czeka
na sterylizację i adopcję wraz z
innymi kotkami. Wszystkie koty
do adopcji są po szczepieniach i
sterylizacji.

O garażówce już szczegółowo
nie piszę, bo z pewnością stali
czytelnicy PASSY wiedzą na
czym polega to święto „darowa-

nia drugiego życia” wszelakim
przedmiotom, które jednym są
już niepotrzebne, a drudzy z ra-
dością je kupią.

Wierzę, że w najbliższą nie-
dzielę po raz kolejny przyjdą
tłumy warszawiaków na naszą
wspólną, największą w Warsza-
wie cykliczną wyprzedaż gara-
żową. Będzie to czas, gdy wielu
z nas będzie mogło już kupić
świąteczne prezenty i po raz ko-
lejny miło spędzi niedzielne po-
południe. 

K r y s t i a n  M a l e s a  
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Przedostatnia 
garażówka 
w tym roku 
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W poniedziałek 11 listopa-
da w samo południe przed
Urzędem Gminy Leszno-
wola zabrzmiał odśpiewa-
ny przez mieszkańców i
przedstawicieli samorzą-
du gminy  Mazurek Dą-
browskiego. 

Uroczystość odbyła się w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Nie-
podległa do hymnu!”. Ceremo-
nia rozpoczęła się przywitaniem
zgromadzonych gości przez
przewodniczącą Rady Gminy
Lesznowola Bożennę Korlak. 

Następnie komendę „Do
Hymnu!” dał  Maciej Kołakowski
– Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej. 

Po odśpiewanym hymnie za-
prezentowała się Gromada Zu-
chów „Białe Orły” z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Lesznowoli pod przewodnic-

twem drużynowej Renaty Kierz-
kowskiej. Zuchy odśpiewały po-
pularne pieśni patriotyczne:
„Wojenko, wojenko”, „My,
Pierwsza Brygada” oraz „Pierw-
sza Kadrowa”. 

Następnym punktem progra-
mu było złożenie kwiatów pod
ufundowanym w ubiegłym ro-
ku z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości obeliskiem. Na
zakończenie wykonano pamiąt-
kowe zdjęcie, a mieszkańcy
otrzymali kokardy narodowe. 

Uroczystość pod Urzędem
Gminy była jednym z wielu wy-
darzeń zorganizowanych przez
lesznowolski samorząd z okazji
Święta Odzyskania Niepodległo-
ści. Mieszkańcy uczestniczyli m.
in. w  koncercie Viva Moniuszko
w Magdalence oraz Wieczorze
Patriotycznym z Klubem Senio-
ra w Nowej Iwicznej. 

W sobotę 9 listopada odbyło się
oficjalne otwarcie nowego placu
zabaw przy ul. Jaskółki w Zgo-
rzale. Mimo typowo jesiennej
słoty, frekwencja dopisała. 

Na otwarcie przyszło dużo rodzin z
małymi dziećmi, przedstawiciele Sa-
morządu Gminy Lesznowola  z wice-
wójtem Mirosławem Wiluszem na cze-

le oraz Poseł RP - pan Maciej Lasek. Ofi-
cjalnego otwarcia placu zabaw doko-
nał Grzegorz Gonsowski, Radny Gminy
Lesznowola. Organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników mnóstwo atrakcji
– gry i zabawy sportowe dla dzieci, kier-
masz książki, watę cukrową i baloniki,
a dla wszystkich pieczenie kiełbasek
przy ognisku. 

Plac zabaw w Zgorzale zajmuje te-
ren o powierzchni 1430 m2. Na placu
zamontowano potrójną  huśtawkę z bo-
cianim gniazdem, sprężynowiec, obro-
towe linarium, piaskownicę i karuzelę
z siedziskami. 

Plac zabaw przy ulicy Jaskółki w Zgo-
rzale to jeden z pięciu obiektów, na któ-
re Gmina Lesznowola pozyskała dofi-

nansowanie ze środków Województwa
Mazowieckiego w ramach programu
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Koszt
wyposażenia placu zabaw w urządzenia
zabawowe wyniósł 23 560,71 zł z czego
13 560,71 zł pochodziło ze środków
własnych (w tym 5 000,00 zł ze środków
funduszu Sołectwa Zgorzała). Pozosta-

łe 10 000,00 zł to dofinansowanie ze
środków Województwa Mazowieckie-
go. Przygotowanie oraz ogrodzenie pla-
cu zabaw to dodatkowe koszty, które
zostały pokryte ze środków Centrum
Sportu w Gminie Lesznowola i wynosi-
ły 53 357,7 zł. W przyszłości na tym te-
renie powstanie również siłownia ze-
wnętrzna i mini boisko do piłki nożnej.

Lesznowola – do hymnu!

Plac zabaw przy Jaskółki zaprasza dzieci
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W przyszłym roku autobusy Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego będą jeździły po nowych buspasach.
Rozpoczęło się projektowanie kolejnych wydzielonych
pasów dla transportu publicznego.

Dziś mamy w Warszawie ok. 70 km funkcjonujących buspasów.
Dzięki temu, że są wydzielone z normalnego ruchu drogowego, au-
tobusy WTP przemieszczają się nimi szybko i sprawnie. Tysiące pa-
sażerów – np. autobusy jeżdżące buspasami na Trasie Łazienkow-
skiej do centrum w ciągu godziny przewożą ponad 8 tys. osób – zy-
skują znakomity dojazd do pracy, szkoły, kina itp. To oznacza tak-
że mniej aut na ulicach miasta a tym samym mniejsze zanieczysz-
czenie powietrza i mniej hałasu. Wyznaczanie nowych buspasów
jest jednym z elementów zmian w polityce transportowej służących
poprawie jakości powietrza zapowiedzianych przez Rafała Trza-
skowskiego, prezydenta stolicy.

W przyszłym roku wyznaczone zostaną kolejne kilometry nowych
buspasów. W Zarządzie Transportu Miejskiego rozpoczęły się pra-
ce nad projektami organizacji ruchu wprowadzającej wydzielone
pasy dla autobusów na ulicach:

Bitwy Warszawskiej – w obu kierunkach, od ronda Zesłańców Sy-
beryjskich do ul. Grójeckiej;

Radzymińskiej – kierunek północny, wyjazd z miasta, od ul.
Trockiej do Łodygowej;

Puławskiej – w obu kierunkach, od Doliny Służewieckiej do al.
Wilanowskiej.

Przygotowana zostanie także analiza zasadności wytyczenia bu-
spasa w al. Prymasa Tysiąclecia między ul. Górczewską a rondem
Zesłańców Syberyjskich. Wśród analizowanych czynników znajdu-
ją się m. in. natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego,
okres funkcjonowania buspasa, straty czasowe w ruchu komunika-
cji miejskiej występujące przed wprowadzeniem usprawnienia,
liczba skrzyżowań oraz długość odcinków prostych (od skrzyżowa-
nia do skrzyżowania). K D

Warszawiacy zdecydowali jak
będą wyglądały nowe niskopo-
dłogowe tramwaje. Większość
(niemal 70%) biorących udział
w sondzie wybrało wariant „C”.
Łącznie oddano blisko 50 tysię-
cy głosów.

W czerwcu Tramwaje Warszawskie
podpisały umowę na zakup nawet 213
nowych tramwajów dla stolicy. Na
ostatnim etapie przygotowań do rozpo-
częcia produkcji przyszedł czas na wy-
bór wyglądu nowych pojazdów. Pro-
ducent wagonów zaproponował trzy
warianty przodu nowych tramwajów.
O tym, który z nich będą miały wypro-
dukowane wagony, zdecydowali
mieszkańcy stolicy.

Najbardziej podobał się wariant „C”
posiadający wiele krągłości i nawiązują-
cy do dalekowschodnich motywów. Gło-
sujący na „uśmiechnięty” wagon oddali
aż 33 515 głosów. Warianty „A” i „B” zdo-
były odpowiednio 6947 i 8307 głosów.

Warszawiacy oddawali swoje głosy
przez internet – tych było najwięcej bo
ponad 36 tysięcy – a także w Punktach
Obsługi Pasażerów Warszawskiego
Transportu Publicznego i w 10 punk-
tach gdzie pracowali ankieterzy tram-
wajów warszawskich. Można ich było
spotkać w kilku najbardziej uczęszcza-

nych punktach przesiadkowych stolicy
– m.in. przy Dworcu Wileńskim, na pl.
Bankowym czy pl. A. Zawiszy.

Umowa podpisana przez warszaw-
skich tramwajarzy jest jedną z najwięk-
szych tego typu w Polsce i jedną z więk-
szych w Europie. Dostawy są podzielo-
ne na dwie części: w zamówieniu pod-
stawowym Tramwaje Warszawskie ku-
pią 123 tramwaje, a w ramach opcji
możliwy będzie zakup kolejnych 90. Hy-
undai Rotem wyprodukuje je za 1 mld
825 mln zł netto. Wszystkie pojazdy w
ramach zamówienia podstawowego
mają zostać dostarczone do stolicy do
końca 2022 roku, a te budowane w ra-
mach opcji – do końca 2023 roku. Zakup
uzyskał częściowe dofinansowanie z
funduszy UE w wysokości 285 mln zł. 

Wkrótce w stolicy przybędzie blisko
20 km nowych tras tramwajowych. In-
westycje są współfinansowane w ra-
mach perspektywy budżetowej UE na
lata 2014-2020. Pojazdy wyproduko-
wane przez koreańskiego producenta
pojadą między innymi tunelem do
Dworca Zachodniego, a także do Wila-
nowa i na Gocław. Tramwaje Warszaw-
skie przygotowują się też do budowy
trasy na ul. Kasprzaka, jak również mię-
dzy Nowodworami a Winnicą.

K a m i l  D ą b r o w a

Warszawiacy wybrali „uśmiechnięte” tramwaje

Projektujemy 
nowe buspasy
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejny Tydzień Seniora
na Ursynowie ‘2019 rozpo-
częty. Wydarzeniem inau-
gurującym i zarazem nie-
wątpliwie mocnym punk-
tem Tygodnia była wtor-
kowa wycieczka - pierw-
sza z trzech zaplanowa-
nych -  przejazd “Szemra-
nym autobusem” śladami
smaczków obyczajowych i
historycznych przedwojen-
nej Warszawy. 

Uczestnictwo w poszczegól-
nych wydarzeniach jest bezpłat-
ne, jednak ze względów organi-
zacyjnych zainteresowane osoby
musiały zaopatrzyć się wcześniej
w bezpłatne karty wstępu wy-
dawane w Urzędzie Dzielnicy

Ursynów lub w miejscach reali-
zacji poszczególnych wydarzeń.

Akcentem wprowadzającym
stał się “Szemrany autobus” czy-
li stary “ogórek”, który prze-
wiózł uczestniczących seniorów
do miejsc znanym starym “war-
siawiakom”. W wycieczce
uczestniczyli również nasi mło-
dzi wiceburmistrzowie: Jakub
Berent i Klaudiusz Ostrowski.
Uczestnicy dowiedzieli się o
oryginalnym klimacie społecz-
nym międzywojennej Warsza-
wy i zarazem o specyficznym
romantyzmie tworzonym przez
środowisko przestępcze, funk-
cjonujące w oparciu o zasady
przestrzegane przez wszystkich
kryminalistów. Przede wszyst-
kim obowiązywały specyficzne
specjalizacje “zawodowe”, jak
na przykład  doliniarz, paję-
czarz, szopenfeldziarz, hoło-
ciarz, kasiarz, czy potokarz.
Wszyscy ci ludzie, wywodzący
się z miejskiej i podmiejskiej bie-
doty, posługiwali się własną
gwarą, w tej chwili poza przy-
padkowymi pojedynczymi sło-
wami całkowicie zapomnianą.

Uczestnicy usłyszeli historie  le-
gendarnych postaci półświatka
takich jak Tata Tasiemka, Felek
Zdankiewicz, czy Czarna Mań-
ka. Będąc już na Starówce do-
wiedzieli się o trudach zawodu
kata, a na Pradze poznali tajni-
ki słynnej receptury grunwaldz-
kiej, dzięki której o każdej porze
dnia i nocy można było tam za-
kupić element baśniowy w pły-
nie. Wszystko  podane lekko i z
humorem, dzięki czemu  wśród
niespodzianek uczestnicy mo-
gli poczuć  mroczną stronę War-
szawy na własnej skórze. Wy-
cieczka w sumie bardzo atrak-
cyjna, i dla zainteresowanych
zaplanowano jeszcze dwukrot-
ne jej powtórzenie: w środę i w
czwartek.

Natomiast niewątpliwym hi-
tem pierwszego dnia Tygodnia
Seniorów był wtorkowy koncert
Michała Bajora z towarzyszącym
zespołem muzycznym w ursy-
nowskim Multikinie. Michał Ba-
jor, wychowany jak większość
jego rówieśników m.in. na pio-
senkach Beatlesów, równolegle
wsłuchiwał się w utwory  wyko-
nawców włoskich i francuskich.
Festiwale w San Remo czy pio-
senki Piaf i Aznavoura, były dla
niego wyznacznikiem gustu do-
brej estrady. Od kolorowych wło-
skich po mądre francuskie prze-
boje. Po te ostatnie artysta sięgał
w swoim muzycznym życiu wie-
lokrotnie. Tym razem Michał Ba-
jor postanowił przemieszać swo-
je muzyczno włosko-francuskie
fascynacje, które w większości
pierwszy raz nagrał na płycie i
zbudował z nich koncert. To bar-
dzo zróżnicowany recital, od
przejmującej “Je sui malade” Da-
lidy, przez kolorowe “Couleur

cafe” Gainsburga, czy roztańczo-
ne “Quando, quando”, aż po dra-
matyczny “Hymn miłości“ Edith
Piaf. Wśród piosenek w świet-
nych, większości nowych tłuma-
czeniach Rafała Dziwisza, arty-
sta zaprezentował również
utwory z oryginalnymi tekstami
włosko-francuskimi. To był
wspaniały koncert i dla szczę-
śliwców, którym udało się wy-
losować wejściówki, pozostawił
długotrwały ślad w pamięci.

Inaugurujące wydarzenia kul-
turalne to dopiero początek
atrakcyjnych wydarzeń tego ty-
godnia dedykowanych seniorom. 

Na środę 13 listopada o godz.
18  zaplanowany jest w Multiki-
nie Koncert Na Ekranie - IL VO-
LO, Piero Barone, Ignazio Bo-
schetto, Gianluca Ginoble. Od
wielu lat odnoszące fenomenal-
ne sukcesy trio operowo-popowe
wypełnia areny i stadiony na ca-
łym świecie. W czerwcu tego ro-
ku Il Volo zaśpiewało we wło-
skim miasteczku Matera, położo-
nym na południu Włoch.  W pro-
gramie usłyszymy ich wykona-
nia największych przebojów: od
„Be my love” do „La nave del
olvido” i „Arrivederci Roma”

W czwartek 14 listopada o
godz. 18 odbędzie się kolejny
koncert na ekranie: “Andre Rieu
- zatańczymy?”.  Doroczne kon-
certy André Rieu w jego rodzin-
nym mieście Maastricht przycią-
gają fanów skrzypka ze wszyst-
kich zakątków świata. Średnio-
wieczny rynek zamienia się w
spektakularne tło dla niezapo-
mnia-nych koncertów wypełnio-
nych humorem, zabawą i emo-
cjami i oczywiście wspaniałą mu-
zyką, w których każdy znajdzie
coś dla siebie. W tym roku André

Rieu zaprasza do założenia bu-
tów do tańca i wzięcia udziału w
roztańczonym koncercie zatytu-
łowanym Zatańczymy?.

15 listopada (piątek) o godz.
18 zaprasza Dom Kultury Imie-
lin (Dereniowa 6) na “Koncert
ach jak przyjemnie  - z piosenka-
mi międzywojennymi”.  Na pro-
gram składają się najpiękniej-
sze i najbardziej znane piosenki
Henryka Warsa, Władysława
Szpilmana i Jerzego Petersbur-
skiego, którzy w latach między-
wojennych byli niedościgniony-
mi kompozytorami polskiej mu-
zyki filmowej. Ich piosenki do
dziś są standardami wykonywa-
nymi przez najbardziej uzna-
nych artystów na całym świe-
cie. Któż nie pamięta Ordonki,
Eugeniusza Bodo, Aleksandra
Żabczyńskiego czy Toli Mankie-
wiczówny i ich brawurowych
wykonań takich piosenek jak:
„Ach jak przyjemnie”, „Miłość
Ci wszystko wybaczy”, „Już nie
zapomnisz mnie”, „ Już nigdy”,
„Na pierwszy znak”, „Ach śpij
kochanie”, „Sex apeal” czy w
„Małym kinie”.

W kolejne dni aż do niedzieli
będziemy mogli uczestniczyć jesz-
cze w czterech atrakcyjnych wy-
darzeniach. Będą to:

15 listopada (piątek), godz.
19.00. Spotkanie literackie Ma-
ria Konwicka – książka “Byli so-
bie raz”. Ursynoteka, Wypoży-
czalnia Nr 139, al. KEN 21.

16 listopada (sobota), godz.
19.00. Teatr Obłoczni, czyli sen
Chopina. scen. i reż.: Grzegorz
Walczak. Dzielnicowy Ośrodek
Kultury URSYNÓW, ul. Kajako-
wa 12b.

16 listopada (sobota), godz.
18.00. Koncert Magdy Umer –
“Ta bezsenna noc”. Dom Kultu-
ry Stokłosy, ul. Lachmana 5

17 listopada (niedziela),
godz.18.00. Koncert  “Bursz-
tynowa Dama” - piosenki Anny
Jantar. Dom Sztuki, ul. Wioli-
nowa 14

Program bogaty i atrakcyjny.
Kto jeszcze zdąży, może próbo-
wać zaopatrzyć się w wejściów-
ki, choć praktycznie wszystkie
zostały już wydane przez organi-
zatorów, zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami.

p r o f .  d r  M a r i a n  D r o z d o w s k i

Piórem prof. dr. Mariana Mar-
ka Drozdowskiego, który jest
autorem pogłębionej biografii
gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go, przypominamy sylwetkę te-
go wybitnego Polaka, jednego z
faktycznych ojców niepodległo-
ści, uzyskanej w 1918 roku. 

Sosnkowski był prawą ręką Józefa
Piłsudskiego, jego najbliższym współto-
warzyszem i w wolnej już ojczyźnie
odegrał kluczowa rolę w tworzeniu re-
gularnego Wojska Polskiego. 

Urodził się 19 listopada 1885 r. w
Warszawie jako syn Józefa i Zofii z
Drabińskich. Ojciec Józef Bogdan
(1832-1895) był inżynierem chemi-
kiem , kierownikiem warszawskiej Pro-
bierni, posiadającym zamiłowania mu-
zyczne, stąd przez pewien czas był dy-
rektorem Towarzystwa Muzycznego w
Warszawie. Zadbał o podstawowe wy-
kształcenie muzyczne swego syna Ka-
zimierza, który grał na fortepianie, zy-
skując podziw swoich przyjaciół. Były to
radosne chwile wytchnienia po ciężkiej
służbie i pracy . Uczestnicząc w tajnych
kółkach w V Gimnazjum Klasycznym
w Warszawie, Kazimierz musiał prze-
nieść się do Petersburga, gdzie dzięki
pomocy znajomych ojca ze złotym me-
dalem zdał maturę w XII Gimnazjum
Klasycznym. 

.Po powrocie do Warszawy w 1904 r.
zdał egzamin konkursowy na Wydział
Architektury Warszawskiego Instytutu
Politechnicznego. Bardzo emocjonal-
nie przeżył zorganizowaną 13 listopada
1904 r. demonstrację PPS na pl. Grzy-

bowskim przeciw brance Polaków na
front japoński. Wkrótce sam aktywnie
uczestniczył w manifestacjach, wie-
cach, poświęcając się działalności kon-
spiracyjnej w Organizacji Bojowej PPS.
W lutym 1906 r. na VIII Zjeździe PPS
we Lwowie poznał Józefa Piłsudskie-
go, akceptując jego program walki o
niepodległość . Za jego namową wstą-
pił w Krakowie do zakonspirowanej
„szkoły bojowej”, którą prowadził Wła-
dysław Jaxa-Rożen. Po jej ukończeniu
został komendantem Okręgu War-
szawskiego Organizacji Bojowej, człon-
kiem Wydziału Bojowego PPS, współor-
ganizatorem 15 sierpnia 1906 r. „krwa-
wej środy”. Jesienią 1906 r. zaś objął
komendanturę  radomskiego okręgu
Organizacji Bojowej, a następnie okrę-
gu OB w Zagłębiu Dąbrowskim. Po
przegranej rewolucji wystąpił z Orga-
nizacji Bojowej . W

styczniu 1907 r studiował architektu-
rę w Szwajcarii, Włoszech, szczególnie
we Florencji i Mediolanie, nie mając
środków na formalne studia. We wrze-
śniu 1907 r, kontynuował je na Wydzia-
le Architektury Szkoły Politechnicz-
nej we Lwowie. W tym czasie poślubił
Stefanię Sobańską, pracującą w lwow-
skiej księgarni Altenbergów. Pracował
także w Komitecie Zagranicznym PPS
i z inicjatywy Piłsudskiego powołał w
1908 r. Związek Walki Czynnej – orga-
nizację wojskową, bezpartyjną , kon-
spiracyjną, mającą na celu wychowanie
oficerów powstania zbrojnego przeciw
Rosji. Z organizacji tej wyłonił się legal-
ny Związek Strzelecki i Drużyny Strze-
leckie. Komendantem Związku od
wiosny 1910 r. został Józef Piłsudski,
a Szefem Sztabu Kazimierz Sosnkow-
ski, obdarzony talentem organizacyj-
nym. 

Jego częste wyjazdy inspekcyjne do
Królestw Polskiego, Francji, Szwajca-
rii, Belgii , Anglii pokrzyżowały mu zda-
nie egzaminów końcowych na dyplom
inżyniera architekta. Od 31 lipca 1914
r. brał udział w wojennej mobilizacji
Związku Strzeleckiego, 2 sierpnia w

odprawie za kordon kawaleryjskiej sió-
demki Beliny, a 6 sierpnia w wymar-
szu z Oleandrów „kadrówki” T. Ka-
sprzyckiego. 

Sosnkowski samodzielnie dowodził
wkrótce 1. pułkiem Strzelców w wal-
ce z Rosjanami (12-13 sierpnia) pod
Kielcami. 8 października 1914 r. zo-
stał ppłk 1 pułku Legionów, realizując
obok obowiązków wojskowych misje
polityczne. W dniach 22-25 grudnia
1914 r. kierował dowodził I Brygadą w
bitwie pod Łowczówkiem koło Tarno-
wa, odpierając trzykrotnie ataki rosyj-
skie. W bitwie tej wziął do niewoli kil-
kuset jeńców po brawurowych kontr-
atakach. Później dowodził w walkach
I Brygady; w maju pod Konarami,
w czerwcu w bojach pościgowych pod
Bidzinami, w sierpniu pod Makaro-

wem, Kowalikami, Wysokiem Litew-
skim i pod Czartoryskiem. W paździer-
niku dowodził samodzielną grupą I
Brygady walczącą nad Styrem. Jesie-
nią tego roku na polecenie Piłsudskie-
go przeprowadził inspekcję działającej
w konspiracji Polskiej Organizacji Woj-
kowej. W Legionach, walczących o
usamodzielnienie się od Departamen-
tu Wojskowego Naczelnego Komitetu
Narodowego aktywnie działał – obok
Józefa Hallera, Bolesława Roji, Edwar-
da Rydza-Śmigłego w Radzie Pułkow-
ników, powołanej 14 lutego 1916 r. Ja-
ko szef I Brygady, mianowany 10 ma-
ja na pułkownika, był bardzo lubiany
przez żołnierzy. Poza służbą grał z ni-
mi w piłkę nożną i towarzyszył im na
skromnych biesiadach, czasami wzbo-
gaconymch jego grą na fortepianie lub

na starym pianinie. I już nie na fortepia-
nie, lecz na polu walki odegrał istotną
rolę w najkrwawszej i najbardziej za-
ciętej bitwie Legionów pod Kostiuch-
nówką, rozpoczętej 4 lipca 1916 r. W
bitwie tej zginęło 604 żołnierzy I Bry-
gady i a 35 oficerów poległo względ-
nie zostało ciężko rannych.  Po bitwie J.
Piłsudski złożył dymisję, protestując
wobec z polityki mocarstw centralnych.
Dymisję przyjęto .26 września. Sosn-
kowski przejął dowództwo na I Bryga-
dą, ale i jego z tej funkcji zdjęto. Po ogło-
szeniu Aktu 5 listopada 1916 r. o o po-
wstaniu „niepodległego” Królestwa Pol-
skiego, kryzys przysięgowy w Legio-
nach został zażegnany i J. Piłsudski
wstąpił do Tymczasowej Rady Stanu ja-
ko przewodniczący jej Komisji Wojsko-
wej . Po przezwyciężeniu niemieckich
przeszkód 11 kwietnia 1917 r. jego za-
stępcą został Sosnkowski ,pracując jed-
nocześnie w Komendzie Naczelnej
POW. Obaj zdawali sobie sprawę z ko-
nieczności reorientacji politycznej ru-
chu wojskowego, którym kierowali, po
deklaracji z 22 stycznia 1917 prezydent
USA Woodrowa Wilsona o prawie Pol-
ski do niepodległości i po deklaracji w
tej sprawę Tymczasowego 

Rządu Rosyjskiego z 31 marca 1917
r. oraz powołaniu 7 czerwca tegoż roku
Armii Polskiej we Francji przez jej pre-
zydenta. Z początku lipca 1917 r. Piłsud-
ski i Sosnkowski podali się do dymi-
sji. Była to zapowiedź kryzysu przysię-
gowego Legionów. Obu Niemcy aresz-
towali, wywożąc do Gdańska, gdzie
ich rozdzielono . Sosnkowski został póź-
niej wywieziony do podberlińskiego
Spandau, 6 sierpnia do nadreńskiej
fortecy Wesel, a 22 sierpnia, po roku w
samotnej celi o wyższych standardach
przeniesiono go do pawilonu, w któ-
rym przebywał Piłsudski. Tutaj odby-
wali długie rozmowy na temat przy-
szłości Polski po klęsce mocarstw cen-
tralnych, grali w szachy i odbywali
wspólne spacery po przyległym ogro-
dzie ,a pod koniec pobytu, pod eskortą
zwiedzali Magdeburg. ccddnn..

Tydzień Seniora na Ursynowie trwa!

Gen. Kazimierz Sosnkowski – bohater polskiej Niepodległości (1)
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Z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara „Rudego” 8 listopada 2019 r.
odbyła się uroczysta akademia zwieńczająca obchody
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na uroczystość przybyli: Zenon Dagiel – naczelnik Wydziału
Sportu Dzielnicy Ursynów, Magdalena Kuwałek i Magdalena Go-
gacz – Inspektorki Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ur-
synów, Wioletta Czyż - przewodnicząca związku KM 450 NSZZ “So-
lidarność”, prof. dr inż. Tadeusz Jarosz - zastępca przewodniczące-
go Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Piotr Sikorski - przewodni-
czący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnie-
rzy Batalionu „Zośka”, Jakub Nowakowski -  przedstawiciel tego ko-
mitetu, Janusz Maksymowicz - prezes Zarządu Koła Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, powstańcy warszawscy: Daniela Ogińska, Tadeusz Siek,
Krzysztof Przelaskowski, Włodzimierz Dusiewicz, Edyta Gula -
przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Rudzińska –
dyrektor Przedszkola nr 267, Julian Borkowski – krewny Janka
Bytnara „Rudego”, Ewa i Piotr Mrazkowie  - rodzina Cichociemne-
go Zbigniewa Mrazka, Henryk Ratyński - przewodniczący Komisji
Historycznej Środowiska „Grupy Kampinos”, Bogdan Bednarczyk
- przedstawiciel Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, An-
na Jędra – przewodnicząca Rady Rodziców SP 336 oraz byli pra-
cownicy szkoły. 

Na akademii były także obecne poczty sztandarowe: Żołnierzy
Batalionu „Zośka”, Szczepu nr 69 im. Bohaterów Monte Cassino
Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”.

Zebrani obejrzeli program słowno-muzyczny „Pisk białego orła”,
który powstał na podstawie scenariusza Adama Szafrańca pod
tym samym tytułem, w wykonaniu uczniów 2e, szkolnego chóru
oraz zespołu tanecznego „Nutki”. Goście byli pod wrażeniem wy-
stępu młodych artystów, dekoracji i kostiumów.

SP 336 brała udział w ogólnopolskim śpiewaniu hymnu narodo-
wego o symbolicznej godzinie 11:11. O tej porze rozległ się w
szkole specjalny dzwonek, na dźwięk którego cała społeczność
szkolna i wszyscy przybyli goście zaśpiewali z całą Polską „Mazu-
rek Dąbrowskiego”. Ponadto w hołdzie marszałkowi Piłsudskie-
mu i wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o niepodległość Polski
zaśpiewano pieśń I brygady Legionów Polskich.

Z okazji Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości delega-
cje uczniów i nauczycieli SP 336 odwiedziły miejsca pamięci na-
rodowej oraz groby tych, którzy walczyli o wolność naszej Oj-
czyzny. Zostały zapalone znicze i złożone wieńce nie tylko na war-
szawskich mogiłach, ale także na Cmentarzu Orląt Lwowskich i
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, a także w Wilnie na
Cmentarzu Na Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Pił-
sudskiego. E . R .

Czyli: Renata Zarębska, Wojciech
Gęsicki, Tomasz Szwed i Marek Ma-
jewski – artyści, którzy w sobotę wy-
stąpili na koncercie w Domu Sztuki
SMB „Jary” na Ursynowie.

Czworo renomowanych wykonawców
różniących się temperamentami estradowy-
mi i repertuarem, których łączy jedno: ta-
lent. Nic więc dziwnego, że ich wspólny wy-
stęp był bardzo urozmaicony i nadzwyczaj
udany.

Renata Zarębska, wokalistka i aktorka,
nie pierwszy raz udowodniła, że dobrze
czuje się w tzw. piosence aktorskiej, w któ-
rej liczy się interpretacja tekstu i ekspresja
estradowa. Wojtek Gęsicki, Tomasz Szwed
i gospodarz programu Marek Majewski
zaprezentowali się w repertuarze po trosze
refleksyjnym, po trosze satyrycznym, przy-
grywając sobie na gitarach, przy czym To-
mek Szwed dołożył harmonijkę ustną oraz
instrument strunowy własnej konstrukcji

opartej na pudełku od cygar. Nad całością
koncertu „Marek Majewski i jego goście”
unosił się duch dobrej zabawy: „nabita”
widownia raz po raz parskała śmiechem,
a co celniejsze teksty i szczególnie udane
wykonania (czyli… wszystkie) kwitowała
brawami.

Koncert został sfinansowany ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

A B U
F o t .  C e z a r y  G r a b a r c z y k

„Pisk białego orła”

Ich czworo w Domu Sztuki...
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Problem rozstrzygnięto
w ten sposób, że zacho-
wano datę (7 listopa-

da), natomiast rocznicę bolsze-
wickiego puczu zastąpiono datą
sprzed czterech wieków.  Oto bo-
wiem 7 listopada 1612 r. polska
załoga moskiewskiego Kremla –
po kapitulacji poprzedniego dnia
– otworzyła bramy i wpuściła do
środka oddziały rosyjskie od
miesięcy blokujące i oblegające
obsadzone przez Polaków forty-
fikacje Moskwy, a przede wszyst-
kim tamtejszy Kreml.

Wdawnej, jeszcze ru-
skiej tradycji
„kreml”, to wydzie-

lona i ufortyfikowana część mia-
sta będąca siedzibą władcy i je-
go „gwardii przybocznej”, cer-
kwi i władz duchownych oraz
siedziba podległej władcy admi-
nistracji.  Najbardziej znany jest
moskiewski,  ale zachowały się
one w wielu miastach dawnej
Rusi, np. w Tule. W Smoleńsku
na tamtejszym kremlowskim
wzgórzu zachowały się budynki
cerkiewne, ale zniknęły fortyfi-
kacje, toteż nie każdy, zwiedza-
jąc  smoleński Sobór Uspieński,
zdaje sobie sprawę, że znajduje
się w obrębie dawnego kremla.
Obecnie nazwa „Kreml”  używa-
na jest głównie jako synonim naj-
wyższych władz Związku So-
wieckiego oraz współczesnej Ro-
sji. Moskiewski jest nie tylko sie-
dzibą najwyższych władz jedne-
go ze światowych supermo-
carstw, ale także jednym z naj-
wspanialszych zespołów archi-
tektury rosyjskiej. W 1990 roku
kremlowski kompleks został
wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO

Znany polski historyk -
Ludwik Bazylow (Histo-
ria Rosji, PWN 1985) -

omawiając  początki państwa
moskiewskiego, napisał m. in.:
„…książęta moskiewscy potra-
fili działać z zadziwiającą konse-
kwencją, a w razie potrzeby tak-
że z największą surowością. Re-
zultatem, a raczej całym ogrom-
nym zespołem rezultatów, bę-
dzie najpierw stałe i stosunko-
wo szybkie rozszerzanie granic
księstwa, potem zrzucenie
zwierzchnictwa tatarskiego,
zjednoczenie ziem Rusi północ-
no-wschodniej i powstanie wiel-
kiej i silnej monarchii rosyjskiej”.
W początkach panowania Iwana
Kality terytorium księstwa mo-
skiewskiego mierzyło ok. 10 tys.
kilometrów kwadratowych. Pod
koniec panowania Wasyla II
(1425-1462) terytorium to wy-
nosiło ok. 430 tys. km kw., a za
czasów Iwana III Srogiego
(1462-1505) obszar księstwa
moskiewskiego osiągnął blisko2
800 tysięcy. 

Na Rusi w tamtych czasach
panowała wśród Rurykowiczów
zasada senioralna. Została ona
zarzucona przez książąt mo-
skiewskich na rzecz dziedzicze-
nia tronu przez syna (nieko-
niecznie najstarszego) po ojcu.
„System bezpośredniego prze-
kazywania dziedzictwa zapew-
nił władzy książęcej znacznie
większą siłę niż w różnych in-
nych dzielnicach, gdzie procesy
rozdrobnieniowe  dochodziły do
absurdu”. (L. Bazylow, Historia
Rosji)

M oskwa, jako jeden z
organizmów pań-
stwowych Rusi, po-

jawiła się w europejskiej polity-
ce dopiero po zajęciu Konstanty-
nopola przez Turków (1453 r.).
W pewnym stopniu Moskwa
przejęła wówczas niektóre funk-
cje tego miasta. Państwo to, po-
przez małżeństwo Iwana III z
Zofią Paleolog, bratanicą ostat-
niego cesarza, przejęło wybra-
ne bizantyjskie symbole i trady-
cje, m. in. dwugłowego orła jako
herb oraz bizantyjski ceremo-

niał dworski.  Wówczas także za-
częto Moskwę nazywać „trzecim
Rzymem”. 

Wspomniany Iwan III
Srogi (1440-1505)
w 1463 roku naje-

chał i podbił Księstwo Jarosław-
skie, a w 1464 zajął Psków. 14
lipca 1471 roku jego wojska roz-
gromiły nad rzeką Szeloną woj-
ska Republiki Nowogrodzkiej, a
14 stycznia 1478 r.  formalnie
włączył to państwo do Wielkie-
go Księstwa Moskiewskiego.  No-
wogród Wielki był (i chyba jest)
solą w oku kolejnych władców
Moskwy, Rosji, Związku Sowiec-
kiego i ponownie Rosji. Był bo-
wiem Nowogród wręcz mode-
lowym przykładem demokracji
oddolnej, która to idea jest od-
wrotnością rosyjskiego jedyno-
władztwa. W roku 1474 Iwan
przyłączył do Moskwy Księstwo
Rostowskie, które nabył drogą
kupna.  W roku 1480 skończyło
się ostatecznie i nieodwracalnie
formalne zwierzchnictwo Wiel-
kiej Ordy nad Rusią. W 1485 r.
władca zajął Księstwo Twerskie.
W 1487 roku na stronę moskiew-
ską przeszły Peremyszl, Sereńsk,
Kozielsk, Riazań. W latach 1492-
1494 oraz 1500-1503 Moskwa
toczyła wojnę z Litwą, w wyniku
której Wilno straciło Wiaźmę
oraz odstąpiło od roszczeń w sto-
sunku do Pskowa, Nowogrodu
Wielkiego, Riazania oraz Twe-
ru. Łącznie Litwa utraciła 1/3
swego terytorium. Do państwa
moskiewskiego włączono
wszystkie Księstwa Wierchow-
skie (czyli 12 niewielkich księstw
ruskich, położonych u źródeł  i w
górnym biegu rzeki Oki,  Księ-
stwo Czernihowskie i Siewiersz-
czyznę, część Kijowszczyzny,
część Smoleńszczyzny i wiele in-
nych ziem. 

Iwan III  – w okresie  43 lat pa-
nowania – doprowadził  de facto
do powstania monarchii rosyj-
skiej. Zaczął się tytułować „z bo-
żej łaski władcą całej Rusi”.  W je-
go  czasach pojawił się zwyczaj
zaprzysięgania wierności Mo-
skwie. Oznaczało to, że włączo-
ne obszary nie mogły już wyjść z
państwa moskiewskiego, a każde
działanie, a nawet sam zamysł w
tym kierunku były aktem zdrady
i podlegały karze.

Wnukiem Iwana III Srogiego
był Iwan IV Groźny (1530-
1584), pierwszy władca Mo-
skwy, który użył tytułu „Car” (od
1547 r.). Był synem Wasyla III i
Heleny Glińskiej (1506-1538),

regentki Rosji w l. 1533-1538.
Iwan IV prowadził bardzo agre-
sywną politykę w stosunku do
wszystkich sąsiadów, w tym
Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, zajmując znaczną część tery-
torium tego państwa. Zagroże-
nie ze strony Moskwy było dla
Litwinów bodajże głównym ar-
gumentem na rzecz zawarcia w
1569 r. unii z Polską. Atak Iwa-
na Groźnego na Inflanty i za-
grożenie Litwy doprowadziły
wkrótce do wybuchu wojny pol-
sko-rosyjskiej (1577-1582), a
następnie do zawarcia pokoju
w Jamie Zapolskim. Nieustanne
wojny oraz krwawe represje we-
wnętrzne (opricznina) dopro-
wadziły państwo moskiewskie
do ruiny.

Iwan IV Groźny zmarł w
Moskwie 18 marca 1584
r., po czym na moskiewski

tron wstąpił jego syn Fiodor, któ-
rzy rządził w latach 1584-1598).
Po objęciu przez niego tronu,
faktyczną władzę sprawował
brat jego żony – Borys Godu-
now. Kryzys społeczny, widocz-
ny za panowania Fiodora I, miał
się po jego śmierci przerodzić
w głęboki kryzys polityczny,
zwany  Wielką Smutą. Jedną z
przyczyn załamania się państwa
rosyjskiego była sprawa następ-
stwa tronu, w czym istotną rolę
odegrała Rzeczpospolita. Po
śmierci Fiodora I carem obrany
został Borys Godunow
(1598–1605). Za jego panowa-
nia pojawiali się kolejni  „samo-
zwańcy”, podający się za cu-
downie ocalałego carewicza Dy-
mitra, czyli najmłodszego syna
Iwana Groźnego, zamordowa-
nego w 1591 r. w Ugliczu. Po
antypolskim powstaniu  w Mo-
skwie oraz po zamordowaniu
28 maja 1606 r. cara Dymitra
Samozwańca I, Duma Bojarska
carem wybrała Wasyla Szujskie-
go (Wasyl IV Szujski – 1606 –
1610). 4 lipca 1610 r. pod  Kłu-
szynem  rosyjsko-szwedzkie
wojska zostały efektownie po-
konane przez hetmana Stanisła-
wa Żółkiewskiego, co otworzy-
ło armii polskiej drogę do Mo-
skwy.  Tam prowadzono ukła-
dy, zakończone umową z 28
sierpnia, na mocy której nowym
carem Rosji, po obalonym Wasy-
lu Szujskim, został syn Zygmun-
ta III, królewicz Władysław.  29
września 1610 r. polskie oddzia-
ły (ok. 5000 Polaków i  Litwi-
nów oraz 800 cudzoziemców)
zaczęły wkraczać do Moskwy. 

O ddziały Żółkiewskie-
go i Gosiewskiego ob-
sadziły Kreml; oddzia-

ły Zborowskiego – Kitajgorod,
Kazanowskiego i Wejhera – Bieł-
gorod, a różne inne zajęły klasz-
tor Nowodziewiczy.   Polski gar-
nizon zaopatrywany był w pro-
wiant przez Moskwę, która tak-
że wypłacała kwartalny żołd w
wysokości 30 złp. na żołnierza.
Pierwszym polskim gubernato-
rem Moskwy został hetman Sta-
nisław Żółkiewski, a starostą –
Aleksander Gosiewski, zastąpio-
ny później przez  Mikołaja Stru-
sia.  Moskwa w początkach XVII
w. to aglomeracja złożona z kil-
ku organizmów miejskich o róż-
nym stopniu zurbanizowania.
Ocenia się, że w tak określonej
Moskwie mieszkało wówczas ok.
stu tysięcy ludzi. Dla porówna-
nia: ludność Warszawy w 1620 r.
szacuje się na 12 tysięcy.

Dobry złego początek,
lecz koniec żałosny –
tak w wielkim uprosz-

czeniu i skrócie można określić
to, co stało się wówczas w Mo-
skwie.  Zajęcie tego miasta nie
było wynikiem szturmu, ale
układu z częścią moskiewskich
elit. W następstwie pertraktacji,
27 sierpnia 1610 r. zawarty zo-
stał układ, w myśl którego „sta-
ny moskiewskie obrały królewi-
cza Władysława carem mo-
skiewskim”. Ustalono także, iż
prawosławie zachowa dominu-
jącą pozycję, a w polityce we-
wnętrznej i zagranicznej nowy
car będzie się konsultował z bo-
jarami, natomiast prawodaw-
stwo zostanie upodobnione do
polskiego. Wielmoże moskiew-
scy byli szczególnie zaintereso-
wani polskim prawem „Nemi-
nem captivabimus”, które za-
pewniało dobrze urodzonym, że
nie będą prześladowani przed
wydaniem przez sąd wyroku.
Moskiewska mennica zaczęła bić
monety z wizerunkiem  cara
Władysława, a do polsko-lit-
ewskich oddziałów włączyła się
część wojsk moskiewskich. Pew-
ne kręgi miejscowych elit, a
szczególnie duchowieństwa , by-
ły jednak przeciwne układowi.
Rezultatem było pospolite ru-
szenie pod wodzą Prokopa Lupa-
nowa – wojewody riazańskiego,
którego działania nie przyniosły
jednak oczekiwanych rezulta-
tów. Pod koniec lata 1611 r. w
Niżnym Nowogrodzie, pod wo-
dzą Kuźmy Minina i Dymitra Po-
żarskiego zwołane zostało dru-
gie pospolite ruszenie. Siły oby-
dwu zaczęły gromadzić się w
okolicach Moskwy, powoli, ale
systematycznie odcinając pol-
sko-litewski garnizon od zaopa-
trzenia. Zimą 1611/1612  pano-
wał głód. Uczestnicy zanotowa-
li   w pamiętnikach, że kokosz
kosztowała 5 złp, wróbel 10, a
sroka lub wrona 15 groszy.  Ile to

było? Otóż  w 1611 r. za jednego
dukata płacono 70 groszy (1 złp
= 30 gr).  W tym czasie 1 dukat,
to 3,5 g złota, czyli 1 grosz, to
0,05, a 1 złp to 1,5  grama złota.
Oznacza to, że wspomniana ko-
kosz miała równowartość 7,5
gramów złota. 

Pod koniec czerwca 1612
r. hetman Chodkiewicz
wprowadził do Moskwy

posiłki wojskowe i wozy z pro-
wiantem. Od tej chwili było już
tylko gorzej. We wrześniu 1612 r.
sytuacja załogi stała się tragiczna.
Zamkniętym za murami Kremla
i Kitajgorudu usiłował pomóc
hetman Chodkiewicz prowadząc
do Moskwy ok. 400 wozów wy-
ładowanych zaopatrzeniem. Od
1 do 3 września 1612 r. oddziały
Chodkiewicza  toczyły w Mo-
skwie ciężkie walki, usiłując prze-
bić się do oblężonych. Próba nie
powiodła się.  Tabor z żywnością
wpadł w ręce Rosjan. Głód stał
się dla obrońców śmiertelnie
groźny. Oblężeni na Kremlu i w
Kitajgorodzie jedli wszystko: psy,
koty,  szczury i myszy (mysz kosz-
towała    1 złp, tj. 1,5 g złota).
Coraz częściej dochodziło do ka-
nibalizmu.  Rodzajem zupy była
trawa gotowana z łojem ze świec.
Jeden z oblężonych napisał,
m.in.: „Pacholika jednego, nie-
dawno zmarłego, z grobu wyko-
pali i zeżarli”. W innym miejscu:
„ przyszliśmy do pewnej izby,
tamże natrafiliśmy na kilka be-
czek osolonego mięsa ludzkie-
go…”.  Nieco dalej: „… nieznany
z nazwiska zdrajca został skaza-
ny na śmierć, zabity, a wkrótce
poćwiartowany i zjedzony”. Pol-
sko-litewska załoga była już tak
osłabiona głodem, że jej udział
w walce z moskiewskimi oddzia-
łami równał się samobójstwu.  6
listopada 1612 r. ustalono wa-
runki kapitulacji załogi na Krem-
lu,  albowiem Kitajgorod został
już wcześniej zdobyty przez Ro-
sjan. 7 listopada 1612 r. załoga
Kremla otworzyła bramy, przez
które wkroczyli żołnierze mo-
skiewscy. 

Polska załoga poszła do
niewoli, a w zasadzie –
wydana na pastwę

tłuszczy. Ci, którzy przeżyli po-
gromy i dotrwali w niewoli do
1619 r., na mocy  rozejmu dywi-
lińskiego zostali wymienieni na
moskiewskich jeńców  więzio-
nych przez Rzeczpospolitą. W
1818 r. przywódcom drugiego
pospolitego ruszenia, tj. kniazio-
wi Pożarskiemi i kupcowi Mini-
nowi na Placu Czerwonym w
Moskwie  wystawiono pomnik,
jako tym, którzy wyzwolili Mo-
skwę spod polskiego panowa-
nia. Jest to pierwszy pomnik wy-
stawiony w Moskwie. Pomnik
ten stoi tam do dnia dzisiejszego.

**CCyyttaattyy ww tteekkśścciiee ppoocchhooddzząą zz
kkssiiąążżkkii TToommaasszzaa BBoohhuunnaa,, PPoollaaccyy
nnaa KKrreemmlluu,, BBeelllloonnaa  22000055..

Polacy na Kremlu (1609 – 1612)

Najważniejszym świętem Związku Sowieckiego były ko-
lejne rocznice „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paź-
dziernikowej”, obchodzone – według nowego kalenda-
rza – 7 listopada. Upadek komunizmu i rozpad ZSRR
spowodowały, że świętowanie tej rocznicy było nieco
niewygodne dla władz nowej Rosji. „Lud” był jednak
przyzwyczajony do daty 7 listopada, toteż istniało au-
tentyczne społeczne zapotrzebowanie na świętowanie
tego dnia. 

PPoommnniikk MMiinniinnaa ii PPoożżaarrsskkiieeggoo nnaa PPllaaccuu CCzzeerrwwoonnyymm ww MMoosskkwwiiee..

HHoołłdd ccaarróóww SSzzuujjsskkiicchh nnaa ZZaammkkuu WWaarrsszzaawwsskkiimm 2299 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
11661111 rr..
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Kucharska-Cybuch prezentuje
Aleksandra Kucharska-Cybuch ma w swoim dorobku ok. 50

książek dla dzieci, 10-tomową serię książek księdza Jana Twar-
dowskiego, liczne wydania H. Ch. Andersena, braci Grimm, Ch.
Peraulta. Jest autorką wielu okładek, m in. do serii J.L. Borge-
sa, M. Bułhakowa i L.M. Montgomery “Ani z Zielonego Wzgó-
rza”. Współpracuje z czołowymi wydawnictwami ilustrując
książki dla dzieci.

W Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
artystka zaprezentuje ilustracje do książek E.T.A. Hoffmanna:
“Tajemnicze dziecko”, “Dziadek do Orzechów i Król Myszy”. Wy-
stawę można oglądać przez najbliższe dwa tygodnie - do 21 li-
stopada!

MIT TON piosenki Czesława Niemena
Dorożkarnia zaprasza na koncert MIT TON piosenki Cze-

sława Niemena w piątek 15 listopada o godz. 18.00 (Muzycz-
ne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej ul. Myśliwiec-
ka 3/5/7).

Już po raz drugi laureaci ogólnopolskiego festiwalu MIT
TON zaprezentują się, dzięki uprzejmości Radia dla Ciebie,
na tej scenie.

W koncercie wystąpią: Martyna Styś z Łęcznej, Natalia Ko-
smowska z Opatkowic, Jagoda Wypych z Kłobucka, Oliwia Ko-
nieczna z Jasionowa, Małgorzata Pilzak z Ciechanowa, Zespół
Skandal z Warszawy, Hanna Hałka z Baranowa Sandomierskie-
go, Gabriela Kurzac z Warszawy, Daria Domitrz z Warszawy,
Aleksander Klembalski z Kutna, Klaudia Borejko z Łukowa,
Anna Wolska z Ciągowic, Jakub Krajkowski z Działdowa, Ali-
cja Dziurdziak z Łukowa, Emil Trela z Nowej Dęby, Ula Zubek
z Warszawy, Julia Gąsiorkiewicz z Warszawy, Lila Wassermann
z Warszawy i Wiktoria Czuchaj z Lubyczy Królewskiej.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w12 października
2019 r. w Dorożkarni.

Wokalistów oceniało jury w składzie: Grażyna Łobaszew-
ska – wokalistka, Ewa Kuklińska – aktorka i Michał Sobkowski
– dziennikarz muzyczny.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Rafał Miastowski –
burmistrz Dzielnicy Mokotów

Zaproszenia można uzyskać w sekretariacie Domu Kultury
“Dorożkarnia” – ul. Siekierkowska 28.

W celu uzyskania informacji na temat dostępności zaproszeń,
proszę kontaktować się z sekretariatem Domu Kultury “Do-
rożkarnia” pod numerem telefonu 22 – 841 91 22

VI Sielecki Turniej Tenisa Stołowego
Serdecznie zapraszamy na VI Sielecki Turniej Tenisa Stoło-

wego, który odbędzie się w niedzielę 17 listopada w godzi-
nach 10:00-13:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul.
A. Grottgera 22. Turniej organizowany jest we współpracy
Szkoły Podstawowej nr 98 i Partnerstwa dla Mokotowa „Moje
Sielce”.

Zapraszamy amatorów do bezpłatnego udziału w kategoriach
wiekowych: dzieci (szkoła podstawowa), młodzież do 18 r.,
dorośli. W trakcie turnieju obowiązuje zmiana stroju.

Regulamin i informacje dostępne drogą mailową i osobiście
w dniu turnieju.

Zapisy mailowo: sieleckiturniej@gmail.com,
trushkowska@gmail.com.

Trwają zmagania w ra-
mach LIII Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Za
nami kolejne konkurencje
szkół podstawowych. We
wtorek 12 listopada odby-
ły się Mistrzostwa Moko-
towa w Unihokeju Chłop-
ców. Zawodnikom kibico-
wał burmistrz Rafał Mia-
stowski. 

Wyniki:
1. Szkoła Podstawowa nr 85
2. Szkoła Podstawowa im.

Świętego Franciszka
3. Szkoła Podstawowa nr 33

Z kolei 8 listopada w Szkole
Podstawowej nr 202 przy ul. Ja-
na Bytnara “Rudego” 19 odbyły
się Mistrzostwa Mokotowa w pił-
ce ręcznej szkół ponadpodsta-
wowych. Wyniki:

DDZZIIEEWWCCZZĘĘTTAA
1. XLIV Liceum Ogólnokształ-

cące im. Stefana Banacha
2.XLIX Liceum Ogólnokształ-

cące z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Johanna Wolfganga
Goethego

3.VI Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Reytana

4. X Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi

CCHHŁŁOOPPCCYY
1. XLIV Liceum Ogólnokształ-

cące im. Stefana Banacha
2. XXVIII Liceum Ogólno-

kształcące im. Jana Kochanow-
skiego

3. Zespół Szkół Licealnych i
Technicznych nr 1

4. XXXIV Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Miguela de Ce-
rvantesa.

Gratulujemy zwycięzcom!

W piątek 8 listopada w Przedszkolu nr 344 przy ul. Spartańskiej
2 odbyło się rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Pla-
stycznego “Niepodległa Warszawa w Bieli i Czerwieni”. Burmistrz
Rafał Miastowski uczestniczył we wręczaniu nagród przedszkola-
kom. Serdecznie gratulujemy laureatom!

LII Warszawska Olimpiada Młodzieży

Rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego
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Symbolami naszych czasów stają się agresja i przemoc. Nie ma tygodnia,
by media nie donosiły o kolejnej strzelaninie w USA, w której zginęli nie-
winni ludzie. W spokojnej dotychczas pod tym względem Polsce też bu-

dzi się groza. Poczciwy na pozór i niegroźny student umawia się z nauczycielką
języka włoskiego w jej mieszkaniu, dźga kobietę wielokrotnie nożem i na koniec
kawałkuje zwłoki. Przed kilkoma dniami media doniosły o zatrzymaniu w Kołobrzegu eleganta o
ujmującym sposobie bycia, podejrzanego o kilka zabójstw kobiet i ukrycie ich zwłok w miejskim par-
ku. Zwolniony warunkowo z więzienia zabójca żony znajduje na wolności nową partnerkę, po czym
z niewiadomych powodów brutalnie morduje ją i jej dziecko. Roi się od nożowników bez powodu
atakujących przechodniów. O konkubentach i tatusiach - sadystach wykorzystujących seksualnie
nawet niemowlęta, aż wstyd wspomnieć. 

Co powoduje, że ktoś bierze do ręki broń i strzela do wszystkiego, co się rusza? Co powoduje, że
dodatkiem do stroju wyjściowego staje się nóż? Co powoduje, że na pozór przykładny obywatel oka-
zuje się potworem dokonującym czynów jeżących normalnym ludziom włosy na głowie? Na te py-
tania nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Ojczyzną seryjnych zabójców są Stany Zjednoczone. Kil-
kudziesięciu z zatrzymanych i skazanych seryjnych to tak wynaturzeni oprawcy, że słynny Hannibal
- kanibal, czyli dr Lecter z książki Thomasa Harrisa “Milczenie owiec”, jawi się przy nich jako niebie-
skookie niemowlę z grzechotką w rączce. Gary Ridgway i John Wayne Gacy dzierżą w USA palmę
pierwszeństwa, jak idzie o liczbę ofiar. Ale najbardziej brutalnym zbrodniarzem Ameryki był chyba
William Bonin zwany “Zabójcą z autostrady”. Przez lata porywał młodych chłopców, gwałcił ich i pod-
dawał niewyobrażalnym torturom. Dokładna liczba ofiar tego potwora w ludzkiej skórze jest niezna-
na, ale policyjne annały mówią nawet o stu. W poniedziałek 26 lutego 1996 r. Bonin został niczym
wściekłe zwierzę “uśpiony” w kalifornijskim więzieniu San Quentin zastrzykiem z trzech substancji.   

Seryjni i masowi zabójcy mają kilka cech wspólnych – są całkowicie pozbawieni empatii, nie mają
żadnego poszanowania dla życia ludzkiego i nie odczuwają skruchy. Gdzie szukać trudno dostrzegal-
nej różnicy pomiędzy zabójcami seryjnymi a masowymi? Masowymi w większości kierują obłąkań-
cze idee i żądza władzy. Seryjni zaś zaspokajają w ten sposób swoje wynaturzone fantazje, a kieruje
nimi przede wszystkim gniew oraz chęć całkowitej dominacji nad ofiarą. Przykładem zabójcy maso-
wego, kierującego się obłąkańczą ideą jest norweski terrorysta Anders Breivik, który w 2011 r. na wy-
spie Utoya z zimną krwią zastrzelił 69 osób, w większości młodych, a następnie patetycznie oddał się
w ręce policji. Daleko mu jednak do Wasilija Michajłowicza Błochina, naczelnika twerskiego NKWD,
który od 1924 do 1949 roku osobiście wykonał egzekucje na około 50 tysiącach “wrogów ludu”.  

M ajor Błochin, awansowany później do stopnia generała, wykonywał wyroki podczas sta-
linowskich czystek w latach 30. ubiegłego stulecia, brał również czynny udział w rozstrze-
liwaniu polskich jeńców wojennych wiosną 1940 r. Ten największy oprawca w dziejach

świata ciągle udoskonalał swoje katowskie metody. Ponieważ rewolwery typu nagan zbytnio się grza-
ły w trakcie masowych egzekucji przerzucił się po wielu testach na niemieckiego Walthera, a ostat-
nią egzekucję wykonał z małokalibrowego pistoletu Margolin. Miał też specjalny ubiór na okolicz-
ność – przed przystąpieniem do “pracy” zdejmował mundur i wkładał brązową skórzaną czapkę pi-
lotkę, długi skórzany brązowy fartuch oraz skórzane brązowe rękawice z mankietami powyżej łok-

ci. Ten koszmarny rytuał budził grozę
nawet wśród najbardziej zatwardzia-
łych enkawudzistów. Największy ma-
sowy morderca naszych czasów zmarł
w 1955 r. w Moskwie śmiercią natural-
ną jako szanowany emeryt. 

Jeśli chodzi o palmę pierwszeń-
stwa wśród seryjnych, to, o dziwo,
nie dzierży jej Amerykanin, lecz Ro-

sjanin. Andriejowi Czikatiło, zwanemu “Rzeźnikiem z Rostowa” udowodniono zamordowanie w la-
tach 1982 - 1990 w bestialski sposób 53 osób, choć znaleziono zwłoki tylko 51 ofiar. Swoje ofiary
znajdował na dworcach kolejowych, często wybierając młodocianych uciekinierów z domu i bez-
domne dzieci. Kobiety kusił obietnicą pieniędzy lub alkoholu. Dzieci ujmował przyjacielskim zacho-
waniem i słodyczami. Ofiary zabierał do lasu i tam mordował. Czikatiło był impotentem, kiedy usi-
łował odbyć z ofiarą stosunek seksualny i gdy nie osiągał wzwodu, wpadał w morderczy szał i dźgał
swoje ofiary osiągając w ten sposób seksualne spełnienie. Skazany na karę śmierci został zgładzo-
ny strzałem w potylicę w podziemiach więzienia w Rostowie. Rosyjskiemu “Rzeźnikowi” prawie do-
równał “Rzeźnik” ukraiński, czyli Anatolij Onoprijenko, który w latach 1989 - 1996 zastrzelił ze swo-
jego obrzyna 52 osoby. Onoprijenko mordował z chęci zysku, często całe rodziny. Uniknął kary śmier-
ci po wprowadzeniu na Ukrainie moratorium, zmarł w więzieniu w 2013 r. na atak serca. 

G ary Ridgway, nazwany “Mordercą znad Green River”, udusił 48 prostytutek. Zatrzymano
go po latach, kiedy poddano analizie DNA zachowane jako dowód materiał biologiczny zna-
leziony w latach 80. na ciele jednej z ofiar. Ridgway poszedł na układ z prokuraturą i

wskazał miejsca pochówku ośmiu ofiar, których zwłok śledczy nie potrafili odnaleźć. Dzięki temu unik-
nął kary śmierci. Odsiaduje dożywocie bez prawa do warunkowego zwolnienia w Walla Walla, fe-
deralnym więzieniu o zaostrzonym rygorze. Szanowany chicagowski przedsiębiorca budowlany
John Wayne Gacy z pobudek seksualnych zamordował 33 młodych mężczyzn, których zwłoki zako-
pywał pod podłogą swojego domu. Został skazany na śmierć i stracony. Przed podaniem mu śmier-
telnego zastrzyku powiedział strażnikowi, że “może go pocałować w d...”. Po stwierdzeniu zgonu z
czaszki zabójcy usunięto mózg i przekazano instytutowi naukowemu. Naukowcy mieli zbadać, czy
mózg seryjnego oprawcy różni się w jakiś sposób od zwyczajnego. Faktu takiego nie stwierdzono.

Co to może oznaczać? M. in. to, że zło występujące w człowieku nie jest wynikiem zmian zacho-
dzących w mózgu, czy też uszkodzenia tego organu. Każdy z wielkich seryjnych zabójców dosko-
nale rozróżniał dobro od zła, więc nie można nazwać ich niepoczytalnymi. Cóż więc takiego tkwi
w niezbadanych zakamarkach ludzkiego mózgu, że pewni ludzie – na pozór normalni – mają dru-
gie, koszmarne oblicze? Powodów może być wiele. Badania wykazały, że na 10 seryjnych aż 9 by-
ło w dzieciństwie i młodości maltretowanych fizycznie i psychicznie. Część doznała odrzucenia przez
rodziców lub rodzica, większość była molestowana seksualnie, prawie każdy z nich wychowywał
się w rodzinie, w której dominowała przemoc. Z upływem lat potęgował się u nich gniew, który mu-
siał kiedyś znaleźć ujście. Ridgway nienawidził prostytutek, ponieważ w młodości był świadkiem
jak jego ojciec, kierowca ciężarówki nader często korzysta z ich usług, czym -–z punktu widzenia
chłopca – wyrządzał krzywdę swojej żonie, a jego matce. Badania pozwalają na postawienie tezy,
że złe instynkty rozwijają się we wczesnej młodości, w określonej sytuacji rodzinnej.

Z apracowani i zabiegani rodzice poświęcają dzisiaj zbyt mało czasu swoim dzieciom. Więzi
rodzinne ulegają ciągłemu rozluźnieniu, a dzieci pozostawiane są samym sobie. Rodzice mło-
docianych zabójców, dokonujących masakr w amerykańskich szkołach, przeoczyli sygnały

ostrzegawcze. Nie dostrzegali, że u ich dzieci, oglądających od rana do wieczora gry komputerowe,
w których trup ściele się gęsto, powoli zaciera się granica pomiędzy realem a światem wirtualnym.
Przeoczyli również, iż ich latorośle sięgają po niedozwolone w tym wieku antydepresanty mogące
wywoływać akty agresji, takie jak Prozac, Paxil, Luvox/Zoloft, Cymbalta, Celexa, czy SSRIs. Prawie
każdy młodociany sprawca szkolnej masakry zażywał te specyfiki w dużych ilościach. Z kolei rodzi-
ce przyszłych seryjnych zabójców przeoczyli coś, co naukowcy nazywają Triadą McDonalda. Jest to
zespół zachowań obejmujący moczenie się w dzieciństwie, piromanię oraz dręczenie zwierząt. Tria-
da Mc Donalda to wyraźna oznaka rozwijania się u dziecka czy młodzieńca osobowości patologicz-
nej - socjopatii. Stąd tylko krok do popełniania ciężkich przestępstw. W dobie rosnącej agresji i prze-
mocy rola rodziców w wychowaniu swojego potomstwa staje się więc szczególnie ważna. 

Socjopaci i psychopaci znają społeczne prawa oraz zakazy i przeważnie zachowują się tak, jak-
by szczerze wierzyli w te wartości. To dobrze maskowana dekoracja. Bonin, czy zabójca - nekrofil
słynny Ted Bundy byli mężczyznami wyjątkowo atrakcyjnymi, każda kobieta bez wahania poszła-
by z nimi na spacer do lasu. Byłby to, rzecz jasna, jej ostatni spacer w życiu. Trzeba dużej spostrze-
gawczości oraz wiedzy, by dostrzec prawdziwe oblicze socjopatów - sadystów. Istnieją jednostki, któ-
re są tak mocno zaburzone, że zdaniem wybitnych naukowców ich ewentualna terapia nie rokuje
żadnych nadziei. Zło zawsze kojarzyło się z czernią - czarny charakter to zły człowiek, czarne
chmury to nieszczęście, czarny kolor oznacza żałobę, itd. Tacy ludzie jak Breivik, Błochin, Czikati-
ło, Ridgway, Bonin, czy Gacy to najciemniejszy odcień czerni jaki tylko można sobie wyobrazić. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ciemny odcień czerni

„Co powoduje, że na pozór
przykładny obywatel okazuje
się potworem dokonującym
czynów jeżących normalnym
ludziom włosy na głowie?”

Choć za oknem coraz chłodniej, to temperatura wokół rozmaitych spraw
wcale nie spada. I nie jest to wcale efekt cieplarniany, choć do pewnego
stopnia wpływa na otaczającą nas aurę.  Trudno nie zauważyć, że ten rok

pod wieloma względami jest wyjątkowy. Zapewne niewielu z nas pamięta cieplej-
szy listopad niż obecny. Jednak nie tylko tegoroczna aura jest niezwykła. Mamy
prawdziwy „kiermasz” wydarzeń, z których niemal każde jest ważne dla Polaków, albo może oka-
zać się ważne patrząc z dłuższej perspektywy. 

W ciągu ostatnich dni uwagę warszawiaków zajmowało narodowe świętowanie, związane oczy-
wiście ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości. Choć wydarzenia, które poprzedziły moment wy-
bicia się Polski na niepodległość miały miejsce na obszarze wszystkich ziem dawnej Rzeczypospo-
litej znajdujących się pod zaborami, dla warszawiaków najbliższe jest to, co wydarzyło się w stoli-
cy i jej okolicach. 

Odzyskanie niepodległości jest wydarzeniem niebagatelnym, bo nastąpiło po 123 latach zabo-
rów (1795–1918). Losy Polski mogły potoczyć się zgoła inaczej, a wtedy najprawdopodobniej mó-
wilibyśmy i myśleli w językach zaborców. Nasza gospodarka, polityka, kultura traktowane byłyby
jak zdobycz poszczególnych imperiów uczestniczących w rozbiorze Rzeczypospolitej. Nie wiado-
mo, czy mając jedynie status kraju kolonialnego, zdołalibyśmy przetrwać jako naród. I czy w ogó-
le zachowalibyśmy swoją tożsamość. 

Te proste prawdy zdają się nie być oczywiste dla wszystkich i umykają uwadze większości oby-
wateli. Rozmaite fajerwerki i
symbole towarzyszące uroczy-
stościom związanym z Narodo-
wym Świętem Niepodległości,
obchodzonym corocznie 11 li-
stopada stanowią nieodłączną
otoczkę, ale niedostatecznie
przypominają o ich najważniej-
szym przesłaniu. 

Optymizmem napawa fakt, że coraz liczniejsze marsze niepodległości, capstrzyki, defilady etc.
przebiegają w atmosferze zrozumienia i szacunku dla twórców niepodległości, Rzeczypospolitej.
Ojcowie sukcesu sprzed 101 lat stoją dziś na cokołach w reprezentacyjnych miejscach stolicy. 

Ma od lat swój pomnik marszałek Józef Piłsudski, pięciometrowy posąg z brązu Romana Dmow-
skiego stoi na skwerze u zbiegu alei Szucha i Alei Ujazdowskich, w pobliżu placu Na Rozdrożu. In-
ni wybitni ojcowie niepodległości również stanęli na cokołach, przypominając o sobie warszawia-
kom przejeżdżającym lub spacerującym w ich pobliżu. Ma swój pomnik chłopski mąż stanu Win-
centy Witos, lewicowy działacz Ignacy Daszyński, który 7 listopada 1918 roku stanął na czele Tym-
czasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Ma swoje pomniki Ignacy Jan Paderewski - muzyk,
kompozytor polityk i znakomity ambasador interesów polskich za granicą. Kto wie, czy grając na
fortepianach przed ówczesnymi najważniejszymi światowymi politykami decydującymi o losach świa-
ta nie „wygrywał” walki o wolność Polski (dosłownie i w przenośni) skuteczniej niż inni na polu po-
litycznym, czy militarnym? Jego siedzący posąg usadowiony jest w parku Ujazdowskim.

Niedawno do tego grona dołączył Wojciech Korfanty. Jego pomnik odsłonięto w 101. rocznicę wy-
stąpienia Korfantego w Reichstagu, kiedy to ten wybitny polityk z Górnego Śląska domagał się „wła-
snej, jednej, złożonej z ziem trzech zaborów Polski”.

Wojciech Korfanty stanął skromnie obok cokołu pełniącego rolę tablicy informującej o bohate-
rze pomnika. 

Ojcowie niepodległości szli różnymi drogami, jednak cel, który im przyświecał, był wspólny. Jest
to dobra lekcja historii dla nas, żyjących współcześnie. Czy nasi politycy potrafią wznieść się ponad
partykularne interesy? Czy partyjne podziały zdominują ich działania? To pytania, które stoją dziś
przed Polakami. Przed mieszkańcami Warszawy i poza nią. 

Mimo koncyliacyjnych deklaracji polityków inauguracja działalności Sejmu i Senatu nie nastra-
ja wcale do optymizmu. Jak będzie dalej, zobaczymy. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Narodowe świętowanie

„Optymizmem napawa fakt, że
coraz liczniejsze marsze nie-
podległości, capstrzyki, defilady
etc. przebiegają w atmosferze
zrozumienia i szacunku”

Seans filmowy z cyklu „W
Starym Kinie ze Stanisła-
wem Janickim”, który od-
był się w Domu Sztuki
SMB „Jary” w niedzielę,
10 listopada, był bardziej
uroczysty niż zazwyczaj. 

Z okazji dobiegającego końca
Roku Moniuszkowskiego, w
przeddzień ważnego święta na-
rodowego – Niepodległości – za-
prezentowano film Konstante-

go Meglickiego „Halka” (Polska
1929/1932) oparty na słynnej
operze Stanisława Moniuszki. 

Projekcję tego niezwykłego,
archiwalnego dzieła – początko-
wo niemego, następnie udźwię-
kowionego, a niedawno zrekon-
struowanego cyfrowo w Filmote-
ce Narodowej-Instytucie Audio-
wizualnym (FINA) – poprzedził
recital bas barytona Tomasza
Czaplińskiego i pianisty Witolda

Wołoszyńskiego. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy kilka pieśni Mo-
niuszki. Występ został przyjęty
bardzo ciepło przez publiczność
(na widowni – prawie komplet!),
podobnie jak bardzo ciekawy wy-
kład red. Stanisława Janickiego o
wszystkich przedwojennych
ekranizacjach „Halki”, sam film
oraz… niespodzianka, od której
wieczór się rozpoczął. Otóż Woj-
ciech Dąbrowski odczytał swój
wiersz „Wiwat pan Moniuszko!”,
o wileńskiej premierze opery
„Halka” w 1848 roku, znany
zresztą czytelnikom „Passy”, któ-
ra opublikowała go w tegorocz-
nym numerze z 25 kwietnia.

Niecodzienny był też jeszcze
jeden akcent wieczoru: odśpie-
wanie przez publiczność „Stu
lat” Stanisławowi Janickiemu,
który 11 listopada obchodził
osiemdziesiąte szóste urodziny.
„Passa” dołącza się do serdecz-
nych życzeń dla jubilata.

Pokaz został sfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. A B U

W Starym Kinie z Moniuszką
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Wsobotę nagrodę Ne-
mana (kat. B, 1400
m) dla dwuletnich

folblutów rozgrywały trzy konie
- faworyzowany High in Dancer,
Night Thunder i Night Tornado.
Lekko wygrał ten trzeci, pod-
opieczny trenera Krzysztofa Zie-
miańskiego, dosiadany przez
Martina Srneca. W sprinterskiej
nagrodzie Pawimenta (I gr., 1200
m) triumfował niedoceniony
przez publiczność Harlem pod
Antonem Turgajewem bijąc na
celowniku ogiera Party Animal,
także niedocenionego ze wzglę-
du na dosiad niedoświadczonej
uczennicy Oliwii Szarłat. Wszyst-
ko wskazuje na to, że początku-
jąca na Służewcu amazonka to
jeździecki talent, bowiem w 14-
konnej nagrodzie Zamknięcia Se-
zonu ukończyła gonitwę na nie-
liczonej klaczy Miss Kossaków-
na na wysokim piątym miejscu,
prowadząc wyścig jeszcze na
około 200 m przed metą. Dzień
wcześniej Oliwia “uśpiła” tor wy-
grywając “z miejsca do miejsca”
handikap na dystansie 2000 m
na czteroletnim arabie Hermes.
Sobotnią nagrodę Geparda (I gr.,
1800 m) zapisał na swoje konto
dosiadany przez Martina Srne-
ca ogier Shadwan Al Khalediah,
który w końcówce odpierał ataki
Jouriego Al Nuaimi. 

Niedziela obfitowała w
niespodzianki, choć w
rozegranej na począt-

ku mityngu nagrodzie Hipokra-
tesa (I gr., 1300 m) triumfował
drugi faworyt, dwuletni Time-
master ze stajni Krzysztofa Zie-
miańskiego, własność Marian-
ny Surtel i celebryty Tomasza
Oświecińskiego. W biegu o na-
grodę Wikinga (I gr., 2000 m)
pierwsza niespodzianka. Nieli-
czony arab Elwino toczył zacię-
tą walkę z faworyzowaną Sha-
milą ulegając jej nieznacznie do-
piero na celowniku. W kolejnej
gonitwie kolejny “fuks”, jeszcze
większego kalibru. Trenowany
przez Michała Romanowskiego
ogier Kuwaiy lekko ograł dzie-
siątkę rywali pozbawiając gra-
czy złudzeń w zakładach kwinta
i septyma. Oba zakłady zostały
skumulowane na kolejny sezon.
Dzieła zniszczenia w końskim
totalizatorze dopełniły trzyletni
arab Cedu, który pod amazonką
Anną Gil wygrał wyścig na dy-
stansie 1800 m, oraz dosiadany
przez Błażeja Giedyka siedmio-

letni ogier Kokshe, triumfator
biegu o nagrodę Zamknięcia Se-
zonu.     

Tygodnik Passa nieprze-
rwanie od 2000 r. rela-
cjonuje przebieg służe-

wieckich mityngów. Corocznie
publikujemy też własne skwito-
wanie sezonu. Nie jest to jednak
czempionat, w którym zwycięża-
ją posiadacze największej liczby
zwycięstw. Kwitując sezon nie
kierujemy się wyłącznie liczba-
mi, nasze kryteria to także jeź-
dziecka rzetelność, talent i sku-
teczność, a w przypadku trene-
rów poza spektakularnymi suk-
cesami również jakość udziela-
nych graczom w Internecie in-
formacji o własnych koniach. 

K oniem roku mogły być
tegoroczna derbistka
Nemezis, bądź Pride of

Nelson, która zrewanżowała się
rywalce za porażkę w Derby bi-
jąc ją wyraźnie w Wielkiej War-
szawskiej. Za kandydaturą pod-
opiecznej trenera Piotra Piąt-
kowskiego przemówiły rekord
toru na dystansie 2200 m
(2`13.4 sek.), który Pride of Nel-
son ustanowiła w nagrodzie Iw-
na, jak również bardzo udany
występ klaczy w wyścigu Prix
Solitude (Listed) na 2 km w Sa-
int-Cloud we Francji, gdzie w
mocnej stawce wywalczyła trze-
cie miejsce.    

P iotr Piątkowski był przez
lata czołowym dżoke-
jem na Służewcu. Po za-

kończeniu kariery jeździeckiej
wziął się za trenerkę i już po
dwóch latach okazało się, że na
tym polu działalności przejawia
równie duży talent co w siodle.
Konie z jego stajni imponowały
wysoką formą (Pride of Nelson,
Tribunal, czy Hamal), a kilka z
nich potrafiło zaskakiwać rywa-
li oraz publiczność, jak na przy-
kład arabska klacz Tabarak`s El-
wira, która niespodziewanie wy-
grała nagrodę Białki (kat. A). Je-
śli do powyższego doda się fakt,
że informacje na temat dyspo-
zycji podopiecznych Piotra Piąt-
kowskiego udzielane przez nie-
go w Internecie były rzetelne,
wybór Trenera Roku nie był dla
nas zbyt trudny.

Dżokej Szczepan Mazur
to na Służewcu klasa
sama dla siebie. Mimo

że już na początku października
wyjechał do pracy nad Zatokę
Perską, zdołał wygrać w sezonie

wystarczającą liczbę gonitw, by
z zapasem zapewnić sobie zwy-
cięstwo w czempionacie jeźdź-
ców i w naszym rankingu. Ama-
zonka Roku, czyli Joanna Wy-
rzyk, nie ma na razie wielkiej
konkurencji wśród kobiet, ale
posiada nad nimi przewagę, po-
nieważ pracuje w stajni ojca, któ-
ry daje jej dosiady na najlepszych
koniach. Wyróżnienie należy się
młodemu Kirgizowi Sanzharo-
wi Abajewowi, który jeździ po-
prawnie taktycznie, nieźle tech-
nicznie, bardzo ofensywnie, co
podoba się publiczności i czyni
widoczne postępy.

Hodowcy Roku to nie-
wątpliwie bośniacko -
chorwackie małżeń-

stwo Salih i Sabina Plavac, któ-
rzy osiedlili się w Polsce ponad
20 lat temu. Prowadzą własny
biznes w okolicach Kielc i nie ża-
łują pieniędzy na rozwój własnej
hodowli folblutów. Mają ich kil-
kadziesiąt, większość w stajni
Piotra Piątkowskiego. Po kilku
latach chudszych weszli w tym
roku do czołówki największych
hodowlanych graczy na Służew-
cu, a znakomita Pride of Nelson
włożyła na skronie Sabiny i Sali-
ha wieńce laurowe.

Właściciele Roku to
naszym zdaniem
spółka AKF Polska,

posiadacz francuskich koni
arabskich czystej krwi dominu-
jących na polskich torach. Ogier
Fazza Al Khalediah wygrał w
ubiegłym roku na podparyskim
torze Longchamp prestiżową
gonitwę Qatar Arabian World

Cup (2000 m) z pulą nagród mi-
lion euro. 

Osobowością Roku wy-
braliśmy trenera Ma-
cieja Janikowskiego,

obchodzącego w tym roku jubi-
leusz 50-lecia pracy w swoim za-
wodzie. Skromność i wrodzona
kindersztuba idą w parze z pro-
fesjonalizmem jakiego coraz
trudniej doszukać się na Służew-
cu. Konie trenera Janikowskiego
cztery razy wygrywały Derby i
grubo ponad  tysiąc gonitw niż-
szych kategorii. Jubileuszowy
rok był bardzo udany, ogier
Ophelia`s Aidan wywalczył dru-
gie miejsce w tegorocznych Der-
by, a w nagrodzie Rzeki Wisły
trenowana przez Macieja Jani-
kowskiego nie liczona w totaliza-
torze klacz Joshua`s Star ku
osłupieniu widzów “skentrowa-
ła” wyścig bijąc koleżankę ze staj-
ni Dreamline. Konie ze stajni pa-
na Janikowskiego w tym sezonie
34 razy mijały celownik jako
pierwsze. Zasłużony trener skwi-
tował swój jubileusz mocnym
akcentem - w nagrodzie Za-
mknięcia Sezonu trenowany
przez niego tercet Kokshe, Dre-
amline i Cape Ducato nie dał 11
rywalom żadnych szans wywo-
łując potężną burzę w końskim
totalizatorze. 

Miniony sezon niczym
nie różnił się od po-
przednich, z wyjąt-

kiem nowego dyrektora zespołu
służewieckich torów, ściągnięte-
go jesienią ubiegłego roku aż z
Poznania przez jednego z wice-
prezesów Totalizatora Sportowe-

go. TS jest od 2008 r. dzierżawcą
zabytkowego Służewca. Nowy
dyrektor, podobnie jak jego chle-
bodawcy z zarządu  państwowej
spółki, nie jest specjalnym fanem
wyścigów konnych. Przynajmniej
tak wynika z jego wypowiedzi
udzielonej jednej ze stacji telewi-
zyjnych. Ma własną wizję rozwo-
ju Służewca, która niestety pla-
suje wyścigi na drugim planie.
Sporty konne - konkursy skoków
przez przeszkody, wszechstronny
konkurs konia wierzchowego, za-
przęgi huculskie, ujeżdżanie, ro-
deo, konna kaskaderka, czy
czempionat koni ras szlachetnych
w skokach luzem - to jest praw-
dziwy “konik” pana dyrektora.
Dlatego osobiście nie widzę per-
spektyw dla rozwoju królewskiej
dyscypliny sportu, jaką są wyści-
gi konne, pod tak światłym kie-
rownictwem.

W krótce premier Ma-
teusz Morawiecki
powoła nowy gabi-

net z nowym ministrem skarbu,
resortu odrodzonego po kilku
latach niebytu. Jest to minister-
stwo bardzo ważne dla elit rzą-

dzących krajem, ponieważ przej-
mie z ministerstwa finansów
wszystkie państwowe spółki,
włącznie z tymi o strategicznym
znaczeniu dla państwa, a to są
tysiące tłustych synekur i miliar-
dy złotych, które te spółki gene-
rują. Totalizatorem Sportowym
rządzi powołany przez premiera
Morawieckiego “śląski zaciąg”,
jak obrazowo określił zarząd
spółki jeden z ogólnopolskich ty-
godników. Jacek Sasin ma w par-
tii o wiele mocniejszą pozycję
niż premier, więc zapewne obsa-
dzi spółki swoimi ludźmi, nie li-
cząc się zbytnio ze zdaniem sze-
fa rządu. Trudno będzie dziwić
się takiemu ruchowi, wszak
wielka odpowiedzialność spo-
czywająca na ministrze skarbu
narzuca wręcz konieczność ob-
sadzenia państwowych spółek
swoimi zaufanymi ludźmi. Po
obecnym zarządzie TS środowi-
sko wyścigowe zapewne nie bę-
dzie płakać, a po obecnym dy-
rektorze torów, o ile zostanie z
powrotem odesłany do Pozna-
nia, łzy na pewno nie uroni.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

RRaannkkiinngg 22001199 wweeddłłuugg ““PPaassssyy””

KKoońń RRookkuu:: Pride of Nelson
TTrreenneerr RRookkuu:: Piotr Piątkowski
JJeeźźddzziieecc RRookkuu:: Szczepan Mazur
AAmmaazzoonnkkaa RRookkuu:: Joanna Wyrzyk
RReewweellaaccjjaa JJeeźźddzziieecckkaa RRookkuu:: Sanzhar Abajew
HHooddoowwccaa RRookkuu:: Sabina i Salih Plavac
WWłłaaśścciicciieell RRookkuu:: Polska AKF Sp. z o.o.
WWyyśścciiggoowwaa OOssoobboowwoośśćć RRookkuu:: Maciej Janikowski

Pożegnanie z sezonem na Służewcu – kto był w tym roku najlepszy?

Giną wyścigi i  tylko koni żal.. .
Ostatni mityng w sezonie wyścigowym 2019 tradycyj-
nie obfitował w niespodzianki i wysokie wypłaty w
końskim totalizatorze. W sobotę zawody odbywały się
przy pustych trybunach, w niedzielę frekwencja była
nieco wyższa. Systematycznie zmniejszająca się liczba
widzów jest dowodem na to, że Służewiec nie rozwija
się, jak obiecywał w 2008 r. organizator gonitw.
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSOOSSNNAA opałowa, 791 394 791

KKUUPPIIĘĘ trzypokojowe, 
511 642 709

PPOOKKÓÓJJ dla starszego pana
niepalącego, Ursynów, 
503 521 439

AANNGGIIEELLSSKKII - doświadczenie,
692 651 820

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

FFRRAANNCCUUSSKKII, ROSYJSKI, 
608 058 494

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

668 218 242
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ studentki do

pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy, 
Nr 884 822 801

DDZZIIAAŁŁKKAA rekreacyjno-
budowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
ddoo wwyynnaajjęęcciiaa
! SSttaarróówwkkaa, 96 m2, 2 poziomy,

po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840

sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

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

!KKaabbaattyy, 78 m2, 3 pok. 790 tys.
zł, 601 720 840 

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

!OOkkaazzjjaa!! 110m2 Kabaty, 
4 pok., 990 tys.zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm, Józefosław, 210 m2

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww, wolnostojący
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2,

Wierzewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
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

!UUrrssyynnóóww, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 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, 75 m2 + 100 m2

ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
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

DDOO sspprrzząąttaanniiaa bloków 
i terenów, 510 056 006; 
509 318 602

FFIIRRMMAA produkująca z blachy i
rur zatrudni ślusarza i pracownika
do prac fizycznych, e-mail: casmet-
system@wp.pl, 602 253 180

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

KKLLIINNIIKKAA ssttoommaattoollooggiicczznnaa
mmiieesszzcczząąccaa ssiięę pprrzzyy mmeettrrzzee NNaattoolliinn
zzaattrruuddnnii oossoobbęę ddoo sspprrzząąttaanniiaa..
PPrraaccaa ww ggooddzziinnaacchh ppoorraannnnyycchh,, ookk..
cczztteerreecchh ggooddzziinn ddzziieennnniiee.. 
TTeell.. 669900 880000 441144 

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ studentki do
pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy, 
Nr 884 822 801

PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY pprraaccoowwnniikkaa ddoo
DDzziiaałłuu FFiinnaannssoowweeggoo ww sszzkkoollee ((mm..
iinn.. pprroowwaaddzzeenniiee kkaassyy)).. 
TTeell.. 2222 664411 2266 3344;; 2222 664444 6622 6600

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 441122
poszukuje do pracy: WOLNEJ
ODDZIAŁOWEJ na zastępstwo
cały etat (praca na ok. miesiąc).
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt tel. 22 544-06-53.

SSZZUUKKAAMM odpowiedzialnej
opiekunki do 5-latki na co dzień
(odbiór z przedszkola) i sytuacje
awaryjne, ul. Pileckiego, 
795 482 906

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę 3000 zł
+ procent, 501 143 827

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 
tel. 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana do sprzątania
na osiedlu przy Metrze Kabaty,
504 226 160

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

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

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRAALLNNIIAA dywanów
mmyyppiieerrzzeemmyy..ppll, tel.: 795 042 082

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY, glazura, 
507 604 414

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERROOWWAANNIIEE, rreennoowwaaccjjaa
mmeebbllii,, 550011 228833 998866

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOMMAATTOOLLIIGGIIAA, MEDYCYNA
ESTETYCZNA, KOSMETOLOGIA,

dr Agata Jasiczek, 
dr Dariusz Kardynał, 

ul. Puławska 233 lok. B3. 
Tel. 666 609 388
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Okradła salon, w którym
pracowała...

Kryminalni z Ursynowa za-
trzymali 25-letnią fryzjerkę, któ-
ra w ramach rekompensaty za
nieotrzymywanie wynagrodze-
nia wynosiła z salonu, w którym
pracowała sprzęty i kosmetyki.
Straty sięgają 11 tysięcy złotych,
część sprzętu udało się odzyskać.

25-letnia fryzjerka pracowała w
zawodzie od kilku lat. Była rów-
nież dość długo zatrudniona w
jednym z salonów fryzjerskich na
Ursynowie. Z jej relacji wynika,
że początkowo współpraca z pra-
codawcą układała się pomyślnie.
Zarabiała dobre pieniądze, chwa-
liła sobie atmosferę w zakładzie,
miała dobry kontakt ze współpra-
cownikami i szefostwem.

Wszystko przebiegało prawi-
dłowo do momentu, w którym
właściciel salonu popadł w kło-
poty finansowe. Fryzjerka za-

częła otrzymywać jedynie czę-
ściowe wynagrodzenie, a wypła-
ty realizowane były z opóźnie-
niami. Sytuacja ta wymagała od
przedsiębiorczej kobiety podję-
cia działań, mających na celu
wyjście z tarapatów. Jedyny po-
mysł jaki przyszedł jej wówczas
do głowy, to świadczenie usług
fryzjerskich na własną rękę, ale
do tego potrzebowała sprzętu.
Postanowiła więc wziąć go od
swojego pracodawcy, nie mó-
wiąc mu o niczym. Oprócz
sprzętu w postaci profesjonal-
nych suszarek, prostownic czy
lokówek, 25-latka podbierała z
zakładu fryzjerskiego również
kosmetyki, przy użyciu których
prywatnie świadczyła usługi.

Gdy właściciel zdał sobie spra-
wę z tego, że jest systematycznie
okradany, zgłosił sprawę poli-
cjantom z Ursynowa. Oświad-
czył również, że na portalu spo-
łecznościowym odnalazł zdjęcia
swojego sprzętu, które były pu-
blikowane przez jego pracowni-
cę. Ta informacja wystarczyła
ursynowskim kryminalnym, któ-
rzy po krótkim czasie zapukali
do drzwi zaskoczonej fryzjerki.
Początkowo zaprzeczała doko-
naniu kradzieży sprzętu fryzjer-
skiego, oświadczając, że należy
do niej, tylko nie jest w stanie
tego udowodnić, bo zgubiła pa-

ragony. Gdy funkcjonariusze
przeszukali jej mieszkanie i zna-
leźli część skradzionego sprzętu,
kobieta przyznała się, że zabiera-
ła go z salonu, w którym praco-
wała, z uwagi na brak płynności
finansowej szefa.

Fryzjerka została zatrzyma-
na i usłyszała zarzut kradzieży,
za który przepisy przewidują ka-
rę do 5 lat więzienia. 

Wpadł na kradzieży 
whisky

Wywiadowcy z Mokotowa
zatrzymali 23-latka, który w cią-
gu dwóch dni wyniósł 5 bute-
lek markowej whisky o pojem-
ności po 1,7 litra każda, powo-
dując straty w łącznej kwocie
przekraczającej 1000 zł.

Policjanci z Mokotowa otrzy-
mali wezwanie do jednego ze
sklepów, w którym pracownicy
ochrony ujęli na kradzieży męż-
czyznę wynoszącego bez uprzed-
niego uregulowania rachunku
dwie butelki alkoholu. Ujętą oso-
bę ochroniarze rozpoznali rów-
nież jako sprawcę podobnej kra-
dzieży, której dopuścił się kilka
dni wcześniej. Swoją działalno-
ścią naraził właścicieli sklepu na
straty w kwocie przekraczającej
1000 zł. Mężczyzna ukradł ze
wspomnianego sklepu łącznie 5
butelek markowego alkoholu, z

których każda była o pojemności
1,7 litra. Podczas zatrzymania
mężczyzna miał przy sobie jedną
butelkę ukradzionego alkoholu,
która docelowo trafi z powrotem
do sklepu.

Funkcjonariusze wezwani na
miejsce zatrzymali 23-latka, któ-
ry został osadzony w policyjnej
celi, skąd na drugi dzień został
przewieziony do wydziału do
walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu mokotowskiej ko-
mendy, gdzie usłyszał zarzut
kradzieży, za którą można trafić
za kratki nawet na 5 lat.

Mężczyzna złożył obszerne
wyjaśnienia, przyznał się do za-
rzucanego mu czynu i dobrowol-
nie poddał się karze. Będzie mu-
siał przez 18 miesięcy nieodpłat-
nie pracować na cele społeczne w
wymiarze 20 godzin miesięcz-
nie oraz zwróci pokrzywdzone-
mu równowartość towaru, które-
go nie udało się odzyskać. Osta-
teczna decyzja w sprawie 23-lat-
ka należy jednak do sądu.

Wyniósł 59 tubek 
pasty do zębów

Policjanci zatrzymali 28-lat-
ka, który wyniósł z drogerii 59
sztuk pasty do zębów rożnych
marek. Podejrzany usłyszał za-
rzut kradzieży za co grozi do 5
lat pozbawienia wolności.

Do jednej z drogerii, znajdu-
jących się na Mokotowie, wszedł
mężczyzna, który swoim zacho-
waniem sugerował, że wie cze-
go chce. Od razu udał się do re-
gału z pastami do zębów i zdjął
z niego 30 opakowań produktu
różnych marek. Zamiast jednak
włożyć je do koszyka i udać się
do kasy, spakował je do plecaka
i niepostrzeżenie opuścił sklep.

Powodzenie osiągnięte jedne-
go dnia zachęciło go do powtó-
rzenia akcji dnia następnego.
Tym razem do plecaka spako-
wał 29 sztuk pasty do zębów i
również udał się do drzwi wyj-
ściowych. Jednak tym razem
pracownice drogerii wykazały
się zwiększoną czujnością i za-
grodziły drogę amatorowi dar-
mowych produktów. Nakazały
mu opróżnić plecak i oddać skra-
dzione artykuły. Ten jednak rzu-
cił się do ucieczki. Pościgu nie
podjęto, ale zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa zosta-
ło złożone.

Funkcjonariusze z Mokotowa
po przejrzeniu zapisu monitorin-
gu wytypowali sprawcę i po usta-
leniu jego miejsca zamieszkania
zapukali do jego drzwi. Sprawcą
okazał się 28-letni mieszkaniec
Warszawy, który w rozmowie z
policjantami przyznał się do po-
pełnienia kradzieży.
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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..

Co i kto

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 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
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 1155 lliissttooppaaddaa,, 1111..0000::
Krajowy Instytut Gospodarki Se-
nioralnej zaprasza wszystkich
seniorów do Domu Sztuki na
bezpłatne warsztaty p.n. „Two-
rzymy Poradnik Emeryta”.*

SSoobboottaa,, 1166 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz p.n. „Za-
duszki Filmowe”. W programie
filmy: „Dzień Dziecka”, reż. Pa-
weł Kędzierski (zm. 2019), „Cra-
zy Horse”, reż. Ryszard Bugaj-
ski (zm. 2019) oraz filmy, które
zmontowała Agnieszka Boja-
nowska (zm. 2019): „Sen”, reż.
Bogdan Dziworski, „Spotkanie
z Franzem Klammerem”, reż.
Bogdan Dziworski i Zbigniew
Rybczyński oraz „Bema pamięci
rapsod żałobny”, reż. Janusz
Rzeszewski. Po projekcji odbę-
dzie się spotkanie z zaproszony-
mi gośćmi. Partnerzy pokazu:
Studio Filmowe Kalejdoskop i
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich. Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 2200 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na wydarzenia z okazji
35-lecia Domu Sztuki: przedpre-
mierowy pokaz filmu „Tajemni-
ca Henriego Picka” (piątek, 

2222 lliissttooppaaddaa,, 1199..0000)),, spektakl
„Ranny ptaszek” (sobota, 23 li-
stopada, 19.00), koncert „Mu-
zyka z krainy łagodności – Gra-
żyna Auguścik & Paulinho Gar-
cia in Koncert” (niedziela, 24 li-
stopada, 18.00).*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i

Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Recital niezwykłego duetu,
piosenkarki Magdy Umer i piani-
sty jazzowego Bogdana Hołow-
ni. Koncertem na Stokłosach, ar-
tyści promować będą album
„Bezsenna noc”.  Materiał głę-
boko refleksyjny i klimatyczny.
Sobota 16 listopada, o godzinie
18:00. Bezpłatne wejściówki do
odbioru w biurze placówki od
środy 13 listopada, od godziny
18:00.

Występ kabaretowy Bartosza
Gajdy. Komika związanego do
niedawna z popularną grupą
Łowcy.B. Działającego solo jako
stand-uper. Niedziela 17 listopa-
da, godzina 18:00.

Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w biurze placówki od śro-
dy 13 listopada, od godziny
18:00.

Zapraszamy dzieci w wieku
7-13 lat na zajęcia do Pracowni
Plastycznej. Warsztaty odbywa-
ją się w poniedziałki i środy. Ma-
my jeszcze kilka wolnych miejsc
w grupach o 17:15 i 18:30. Koszt
zajęć pojedynczych: 15 zł. Karnet
(6 wejść): 80 zł.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1144..1111,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz.. 1188..0000
– ZABAWY (Z) JĘZYKIEM,

warsztaty poprowadzą  dr hab.
Marzena STĘPIEŃ oraz dr Joan-
na  ZAWADKA  z Centrum Logo-
pedycznego  IPS UW

2288..1111,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz.. 1188..0000
– Klub Podróżnika „MADAGA-
SKAR “. Spotkanie  poprowadzą
uczestnicy WYPRAWY.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1144..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt.: „Wielkie odkry-
cia geograficzne XV–XVII w. i ich
następstwa – powstanie pierw-
szych kolonialnych imperiów.
Rywalizacja Portugalii, Hiszpa-
nii, Holandii, Anglii i Turcji”

1199..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Znane i
nieznane tandemy polskiej kultu-
ry XX wieku pt.: „Barbara i Igor
Abramow-Newerly: aktorka, pio-
senkarka i „trudny pisarz” – twór-
cy Komitetu Korczakowskiego”

2211..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Ryszardem Janem Czarnow-
skim pt.: „Lwów – Cmentarz Ły-
czakowski – pierwsza nekropo-
lia narodowa”

2266..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „Elegancki świat
Thomasa Gainsborough”

2288..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Unia lubelska (1569–2019)”

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