
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Pomoc dla seniorów

Czyt. str. 5

9 kwietnia 2020              czasopismo bezpłatne Nr 14 (1004)

Pontyfikat Jana Pawła II 

(1978 - 2005) zbiegł się w dużym

stopniu z okresem sensacyjnych

podróży i odkryć dokonanych

przez Jacka Pałkiewicza, 

z którym wywiad 

drukujemy na str. 8 i  9
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U pływa już prawie 50 lat od
momentu, gdy pierwszy se-
kretarz Komitetu Central-

nego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej Edward Gierek ogło-
sił, że Polska stała się ósmą potęgą
gospodarczą świata. Jakimś cu-
dem tej potęgi nie zauważył ani
świat, ani cokolwiek wygłodniała
klasa robotnicza, która zastrajko-
wała najpierw w 1976, a potem w
1980 roku, czyniąc tak duży wy-
łom w murze socjalizmu, że już
dziewięć lat później trzeba było się
z tym ustrojem pożegnać. Łatwo-
wierny Gierek zbytnio uwierzył
swoim doradcom ekonomicznym,
bo z uwagi na nader skromne wy-
kształcenie nie wiedział zapewne,
iż pycha zawsze kroczy przed
upadkiem, a ożenek socjalizmu z
kapitalizmem to mezalians, który
nie może się dobrze skończyć.  

T aka sama pycha cechowała
polityków Platformy Oby-
watelskiej, którzy na pew-

nym etapie stwierdzili, że właściwie
to już nie mają z kim przegrać, no
i zaraz przerżnęli wybory prezy-
denckie i wkrótce potem parlamen-
tarne. Ostatnio zaś podobne sa-
mochwalstwo i pogardę wobec naj-
większych nawet autorytetów za-
częły prezentować elity Prawa i
Sprawiedliwości, kolejnej partii bę-
dącej przy władzy. Unię Europejską
przedstawiciele tych elit postanowi-
li traktować jak płatną dziwkę, a

flagę wspólnoty prominentna po-
słanka owego ugrupowania na-
zwała po prostu „unijną szmatą”. 

P yszniący się z tytułu swo-
ich posunięć gospodarczo-
-skarbowych premier Ma-

teusz Morawiecki pouczał Unię,
podkreślając – jak mądra i owoc-
na jest polityka jego rządu, od
którego wszyscy za granicą po-
winni się uczyć. MM chełpił się z
racji zrównoważonego budżetu i
kolejnych prezentów finansowych
dla najbardziej potrzebujących
forsy na bieżące wydatki warstw
społeczeństwa. Ponieważ nie
mniejszym samochwałą okazał
się prezes Narodowego Banku Pol-
skiego Adam Glapiński, lud pracu-
jący miast i wsi z radością mógł
słuchać przemówień, z których
wynikało, że ci państwowi front-
meni już sami nie wiedzą, co „z
tymi piniędzami robić”, więc
nam, obywatelom, nie pozostaje
nic innego, jak tylko spać spokoj-
nie i łykać kolejne datki. 

U pewniony co do stanu na-
szej wypłacalności pan pre-
zydent Andrzej Duda po-

stanowił na dodatek udowodnić
naszym przyjaciołom Ameryka-
nom, że Polacy zawsze trzymają
się zasady „zastaw się, a postaw
się” i lubią iść na całość w oparciu
o sarmackie prawo ekonomiczne:
czym chata bogata, tym tra-ta-ta-
-ta. No i nasz Pierwszy Obywatel
podpisał prezydentowi Donaldowi
Trumpowi kwity o chęc niezwykle
kosztownego zakupu najnowszej
generacji samolotów wojskowych
F-35, choć one nam tak potrzebne
akurat jak kwiatek do kożucha. 

T ymczasem z mającej się na
nas wzorować zagranicy –
zamiast pochwał i wyrazów

podziwu, nadszedł tylko złośliwy
chiński koronawirus, który w oka-

mgnieniu sparaliżował Polskę, mi-
mo że Jego Prawdomówność pre-
mier zapewniał, iż przygotowali-
śmy się na tę zarazę o wiele wcze-
śniej i lepiej niż inni, a on sam przy-
gotowywał się na to już od paru
miesięcy i nic go nie może zasko-
czyć. Być może nawet premier miał
w kieszeni gospodarczą prezerwa-
tywę, ale wszystko wskazuje na to,
że chyba zapomniał ją założyć. Z
tego powodu gospodarka zaszła w
niechcianą ciążę i – mimo naci-
sków moralnej liderki Kai Godek –
trzeba będzie dokonywać brutal-
nych aborcji. Nawet jeśli uchwalo-
ne za chwilę prawo takiego zabie-
gu bezwzględnie zabroni. Tak bar-

dzo ciążący premierowi i wymigu-
jacy się od obowiązkowych świad-
czeń przedsiębiorcy właśnie sami
się usuwają i panu Mateuszowi nie
pozostanie nic innego, jak tylko
zasilić budżet państwowy z wła-
snej kasy, której mu ponoć nie za-
braknie, jeśli zdecyduje się na nie-
oprocentowane pożyczki od żony. 

N o cóż, dzisiejsi władcy Pol-
ski skazują obywateli na
rozdwojenie jaźni. Z jednej

strony expressis verbis wymienia
się dozwolone z powodu pandemii
przypadki wychodzenia z domu
(do sklepu, do apteki, do lekarza),
z drugiej zaś zagania do prezy-
denckich wyborów, które wbrew

swemu technicznemu przymiotni-
kowi wcale nie mają być korespon-
dencyjne. Trzeba będzie wszak wy-
leźć z chałupy i wrzucić do skrzyn-
ki pocztowej kopertę z nazwiskiem
wybrańca (oraz swoim nazwi-
skiem), nie mając bynajmniej pew-
ności, czy koperta i jej zawartość
nie są zakażone. Różnica w stosu-
ku do regularnego trybu wybor-
czego tylko taka, że przy nim wrzu-
ca się zakreśloną kartkę do urny –
i to przy świadkach, a nie ma moż-
liwości, by kartka do głosowania
nie dotarła do elektora albo żeby
ktoś ją podejrzał. W odróżnieniu
od tej metody „korespondencyjna”
elekcja naraża nas na to, że o tym,

czy listonosz dostarczy nam ową
kopertówkę do wypełnienia, czy
wyrzuci ją po prostu do przydroż-
nego kosza – zdecyduje jedynie on
sam, bez świadków. Wszak regula-
min nie przewiduje dla niego eskor-
ty, pilnującej, jak wypełnia on swój
obowiązek. 

Organizowanie wyborów,
gdy zbliża się szczyt pan-
demii przypomina sytuację

„Titanika”, który już gwałtownie
tonął, gdy wciąż jeszcze grała orkie-
stra. Tymczasem rząd dostrzega
obecnie nie tyle dno morza, ile dno
kasy. Przypomnę więc panu pre-
mierowi, że nie był do niedawna
chętny do opodatkowania amery-
kańskich cyberkorporacji, Go-
ogle’a, Facebooka, Amazona, Mi-
crosoftu, Netfliksa i innych, a teraz
jest za tym, jakkolwiek nie przynie-
sie to kwot ratujących budżet z je-
go rozdętymi do szaleństwa wy-
datkami socjalnymi. 

Dziennik „Frankfurter Allge-
meine Zeitung”  sugeruje
delikatnie, że pandemia

wywoła taki kryzys gospodarczy
również w Niemczech, że trzeba
będzie zastosować wariant z okre-
su tuż po drugiej wojnie świato-
wej, ściągając obowiązkowe opła-
ty z miliarderów i milionerów. Teo-
retycznie miliarderzy musieliby te-
raz zapłacić co najmniej po trzy
procent rocznie od swego mająt-
ku, a milionerzy – po jednym pro-
cencie. To swego rodzaju „janosiko-
we”, u nas wypraktykowane już w
rozliczeniach samorządowych (bo-
gatsi dają na biednych). Ciekawe,
czy w takiej sytuacji imperium oj-
ca Tadeusza Rydzyka zostałoby po-
traktowane jako płatnik, czy jako
inkasent zapomogi?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i rozszerzającym się korona-
wirusem, kasy od dnia 06.04.2020 r. w Urzędzie Dzielnicy 
Mokotów będą nieczynne do odwołania. 

JJeeddnnoocczzeeśśnniiee iinnffoorrmmuujjeemmyy,, żżee wwssttrrzzyymmaannee zzoossttaałłyy wwyyppłłaattyy
nnaaddppłłaatt ww KKaassaacchh UUrrzzęędduu.. WW cceelluu zzwwrroottuu nnaaddppłłaatt pprroossiimmyy 
oo ppiisseemmnnee wwsskkaazzaanniiee rraacchhuunnkkuu bbaannkkoowweeggoo..

UUWWAAGGAA:: 

- UUżżyyttkkoowwaanniiee wwiieecczzyyssttee – (dla nieruchomości nieprzekształ-
conych we własność) termin wniesienia opłaty z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu za rok 2020 został wydłużony do
dnia 30 czerwca 2020 roku.

- RRoocczznnąą ooppłłaattęę pprrzzeekksszzttaałłcceenniioowwąą zzaa rrookk 22002200 nnaalleeżżyy wwnniieeśśćć
ddoo ddnniiaa 3300 cczzeerrwwccaa 22002200 rr

Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw

- PPooddaatteekk oodd nniieerruucchhoommoośśccii –– CCeennttrruumm OObbssłłuuggii PPooddaattnniikkaa
wwssttrrzzyymmaałłoo wwyyssyyłłkkęę ddeeccyyzzjjii.. JJeeśśllii jjuużż ooddeebbrraałłeeśś ddeeccyyzzjjęę zzaappłłaaćć
ww cciiąągguu 1144 ddnnii oodd ddaattyy ooddbbiioorruu.. 

Wszelkie płatności należy dokonywać przelewami poprzez
systemy bankowości elektronicznej na rachunki bankowe:

2266 11003300 11550088 00000000 00000055 55000000 11114444  rachunek bieżący - 
tytuły wpłat: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny, podatek od środków transportowych

2211 11003300 11550088 00000000 00000055 55000000 00007700 rachunek opłaty skarbo-
wej - tytuły wpłat: VAT-R, VAT-24, pełnomocnictwa, wydanie 
decyzji, koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, odpisy z urzędu
stanu cywilnego, wydanie duplikatu

4400 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33110055 rachunek opłat komu-
nikacyjnych - tytuły wpłat: opłaty komunikacyjne tj. za prawo 
jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokaliza-
cyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne 

3300 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33009911 rachunek za udostępnie-
nie danych osobowych, duplikat karty dużej rodziny 

9966 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33006677 rachunek depozytowy
- tytuły wpłat: wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy 

7744 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33117722 opłaty z tytułu korzysta-
nia z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

8877 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33222299 wpłaty z tytułu kar i opłat
za usunięcie drzew i krzewów 

2244 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33339933 rachunek ogólny opła-
ty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - OZGOK
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki banko-
we podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypad-
ku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem
Dzielnicy Mokotów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi należy uiszczać do 28 dnia każdego miesiąca. 

4400 11003300 11550088 00000000 00000055 55000022 33000088 rachunek podstawo-
wy - tytuły wpłat: wieczyste użytkowanie gruntu, najem 
i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu),
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności i inne.

Mokotów, jako dzielnica z najwięk-
szą liczbą mieszkańców, mierzy się
z zagrożeniami związanymi z koro-
nawirusem. Jako dzielnica, stara-
my się pomóc tym, którzy zawodo-
wo zmagają się z obecną sytuacją.

Współpracujemy z Policją. Dla funkcjo-
nariuszy, którzy mogą mieć zawodowy kon-

takt z osobami wykazującymi objawy cho-
robowe lub podejrzewanymi o zachorowa-
nie, przygotowujemy miejsce zakwatero-
wania. Trwają właśnie ostatnie prace wy-
kończeniowe. Lokal ma na celu tymczaso-
we odizolowanie policjantów, zapewnie-
nie im bezpiecznego i odseparowanego
miejsca.

Wiemy też, jak ważna i niezbędna jest
praca służb medycznych. Zapewniliśmy
miejsca wypoczynku dla ratowników me-
dycznych ze szpitala przy ul. Wołoskiej. Jest
to odizolowane pomieszczenie, gdzie mogą
się zregenerować i przygotować spokojnie do
następnych działań.

Dziękujemy za Waszą pracę!

Informujemy, że w związ-
ku z ograniczeniami wyni-
kającymi ze stanu epide-
mii obowiązującymi na
obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, od 6 kwietnia
2020 r. aż do odwołania
kasy w Urzędzie Dzielnicy
Mokotów będą nieczynne. 

Ewentualne konieczne płatno-
ści należy dokonywać przelewa-
mi, poprzez systemy bankowości
elektronicznej, na rachunki ban-
kowe przypisane do poszczegól-
nych tytułów płatności, dostęp-

ne na stronie głównej interneto-
wej Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Jednocześnie informujemy, że
w zakresie:

– Podatku od nieruchomości –
decyzją Prezydenta m.st. Warsza-
wy wysyłka decyzji podatkowych
została wstrzymana. Podatek trze-
ba będzie opłacić dopiero po otrzy-
maniu decyzji - w ciągu 14 dni od
daty odbioru. Jeśli jednak już otrzy-
małeś decyzję, zapłać – najlepiej
za pośrednictwem bankowości
elektronicznej lub (bezprowizyj-
nie) w placówkach pocztowych.

– Użytkowania wieczystego
– (dla nieruchomości nieprze-
kształconych we własność) ter-
min wniesienia opłaty z tytułu
wieczystego użytkowania
gruntu za rok 2020 został wy-
dłużony do dnia 30 czerwca
2020 r.

– Opłaty za przekształcenie
nieruchomości we własność
(przekształceniowej) – dla pod-
miotów płacących w ratach,
roczną opłatę przekształcenio-
wą za rok 2020 należy wnieść
do dnia 30 czerwca 2020 r.

Mimo trudnej i dramatycznej dla wielu sytuacji, stara-
my się, aby urząd jak i podległe mu jednostki funkcjo-
nowały i niosły pomoc tym, którzy jej potrzebują. Bur-
mistrz Mokotowa Rafał Miastowski jest na miejscu w
urzędzie i zbiera sygnały od mieszkańców, jak i pra-
cowników dotyczące sytuacji w Dzielnicy. 

Jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów
to zmienił on system pracy przede wszystkim dostosowując ją
do zaleceń ochrony zdrowia. Najważniejszym zadaniem jest
obecnie takie organizowanie pracy, żeby potrzeby podopiecz-
nych i osób objętych kwarantanną zostały zabezpieczone bez ry-
zyka narażenia zdrowia i życia pracowników ośrodka i osób
współpracujących. Ośrodek obecnie sprawuje pieczę nad 939
osobami w kwarantannie. Z tej liczby ze wsparcia korzysta 126

osób. Nadal są świadczone usługi podopiecznym Ośrodka, cho-
ciaż w ograniczonym do zaspokajania podstawowych życio-
wych potrzeb zakresie. Takie ograniczenie zakresu usług spoty-
ka się ze zrozumieniem podopiecznych, za co dziękujemy.
Ogromne znaczenie ma w tym trudnym czasie przede wszyst-
kim duże zaangażowanie ze strony wszystkich pracowników
OPS-u oraz dobra współpraca z Policją, wojskiem, organizacja-
mi pozarządowymi i wolontariuszami.

W samym urzędzie zwiększa się liczba spraw, które miesz-
kańcy składają drogą korespondencyjną, unikając w ten sposób
osobistych wizyt, za co jesteśmy wdzięczni. Mamy także, co zro-
zumiałe, bardzo dużą liczbę telefonów (ok. 400 dziennie) oraz
maili z pytaniami na, które staramy się na bieżąco udzielać moż-
liwie pełnej informacji.

Działanie ratusza na Mokotowie i OPS

Pomagamy ratownikom medycznym i policjantom

Od 6 kwietnia kasy w urzędzie będą nieczynne
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W związku z ryzykiem zakażenia się koronawirusem
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uruchamia
pomoc osobom szczególnie zagrożonym zachorowa-
niem, które powinny ograniczyć wyjścia z domu.

Wsparcie dotyczy w szczególności osób starszych i z obniżoną od-
pornością, w tym przewlekle chorych, osób samotnych, pozbawio-
nych możliwości wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy zrobieniu
podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów higienicz-
nych, leków oraz karmy dla zwierząt czy wyniesieniu śmieci. W wy-
konaniu tych codziennych czynności pomogą wolontariusze.

Osoby zgłaszające telefonicznie swoje potrzeby będą kojarzone
z wolontariuszami, których zadaniem będzie raz w tygodniu doko-
nanie zakupów i wyrzucenie śmieci. Ochotnicy zostaną wyposaże-
ni przez Urząd Dzielnicy w środki ochrony osobistej – maski, ręka-
wice i płyny dezynfekujące. Dostaną również identyfikator, precy-
zyjną instrukcję postępowania oraz wsparcie dyżurujących pra-
cowników Urzędu.

Wsparciem nie są objęte osoby, które znajdują się w kwarantan-
nie. Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 443 67 71 lub e-mailem: 
mokotow.wsparcie@um.warszawa.pl

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00.

Wsparcie dla seniorów oraz
osób z obniżoną odpornością

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczy-
stego we własność będą wysyłane do mieszkańców 
dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Taką 
decyzję wspólnie z burmistrzami podjął prezydent 
Rafał Trzaskowski.  

- W stolicy postępujemy odpowiedzialnie i troszczymy się o bez-
pieczeństwo. W tym trudnym okresie nie chcemy narażać mieszkań-
ców na niepotrzebne ryzyko i odbiór dokumentów na poczcie, dla-
tego całkowicie wstrzymujemy wysyłkę zaświadczeń. Z inicjatywą
wyszły władze Śródmieścia i wspólnie z pozostałymi burmistrzami
postanowiliśmy jak najszybciej wprowadzić to rozwiązanie w całym
mieście – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Mieszkańcy nie będą musieli niepotrzebnie się narażać. Wszyst-
kie sprawy związane z przekształceniem załatwią później, nie mar-
twiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożli-
wia to ostatnia uchwała Rady m.st. Warszawy, wprowadzająca do-
datkowe bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za
2019 i 2020 rok.  Zaświadczenia będą oczywiście przygotowywa-
ne, a wysyłka dokumentów wznowiona, gdy minie zagrożenie
spowodowane wirusem SARS-CoV-2.

Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów
zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafi-
ły już dokumenty, dotyczące ponad 88 proc. nieruchomości, któ-
rych prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w
prawo własności. 

Wysyłka zaświadczeń 
wstrzymana

Dokładnie 25 lat temu – 7 kwietnia
1995 roku o godz. 12.35 – na trasę
metra linii M1 wyruszyły pierwsze
pociągi. Tak rozpoczęła się nowa
era w warszawskiej komunikacji
miejskiej. Dziś z podziemnej kolei
korzysta ponad 240 milionów pasa-
żerów rocznie.

– 25 lat temu pociągi metra po raz pierw-
szy wyruszyły na swoją trasę. Wiele się od
tamtej chwili zmieniło – stolica wygląda
dziś inaczej, jest nowocześniejsza, także
dzięki podziemnej komunikacji – mówi Ra-
fał Trzaskowski, prezydent Warszawy. –
Dziękuję wszystkim, którzy projektowali,
budowali i przyczynili się do sprawnego
funkcjonowania kolejnych odcinków pod-
ziemnej kolei. Dziękuję także pracownikom
i współpracownikom spółki Metro War-
szawskie za wytrwałą służbę na rzecz mia-
sta i mieszkańców.

Przez pierwsze trzy lata warszawskie me-
tro kursowało na trasie od stacji Kabaty do
stacji Politechnika. W kolejnych latach linia
M1 stopniowo się wydłużała. Odcinek do
stacji Centrum został udostępniony miesz-
kańcom w 1998 r., w 2001 r. pasażerowie
dojechali do stacji Ratusz-Arsenał, a w 2003
r. do Dworca Gdańskiego. Uznana za jedną
z najładniejszych oraz najbardziej funkcjo-
nalnych w Europie i na świecie stacja Plac
Wilsona została otwarta 8 kwietnia 2005 r.
Na Marymont pasażerowie dotarli ponad
półtora roku później, w grudniu 2006 r. W
2008 r. linia połączyła Ursynów z Bielanami
– w kwietniu pociągi podziemnej kolei doje-
chały do przystanku Słodowiec. Całą linią
M1, od Kabat do węzła komunikacyjnego na
Młocinach, pasażerowie mogą jeździć od
25 października 2008 roku.

W normalny dzień roboczy, w ciągu ro-
ku, z pierwszej linii metra korzysta ponad
550 tys. osób. Rosnącą popularnością cie-

szy się również linia M2, która przewozi
około 215 tys. pasażerów. Jej  pierwszy
fragment, między Rondem Daszyńskiego a
Dworcem Wileńskim, czyli odcinek cen-
tralny, został otwarty 8 marca 2015 roku.
Od tego czasu druga linia wydłużyła się o
kolejne trzy stacje na Targówku, oddane dla
ruchu pasażerskiego we wrześniu 2019 ro-
ku oraz o trzy na Woli, z których warsza-
wiacy mogą korzystać od kilku dni. Trwa
rozbudowa tej linii o dalsze trzy odcinki –
na Bródnie, na styku Woli i Bemowa, a tak-
że w kierunku Stacji Techniczno-Postojowej
Karolin. Cała linia M2 ma być gotowa do
końca 2023 r. Wówczas sieć metra w War-
szawie będzie miała 46 km i 42 stacje, z któ-
rych codziennie będzie mógł korzystać na-
wet milion pasażerów.

Kolejnym krokiem w rozwoju metra w
Warszawie będzie budowa III linii. Trwa
opracowywanie studium technicznego dla
pierwszego etapu tej inwestycji, tj. frag-
mentu na Pradze-Południe. Równolegle
toczą się prace koncepcyjne i projektowe
dla dobudowania dwóch stacji na trasie I
linii metra – stacji Muranów i stacji Plac
Konstytucji.

Wydłużanie trasy metra wymaga kupo-
wania nowych pociągów, aby utrzymać
częste kursy podziemnej kolei. I tak, 30
stycznia 2020 roku podpisano umowę na
zakup nawet 45 pociągów, które dostar-
czy konsorcjum firm Skoda. Pierwszy skład
powinien przyjechać do Warszawy jeszcze
w 2021 roku.

R K

Metro kursuje już 25 lat!

Warszawa wdrożyła sze-
reg projektów i urucha-
mia kolejne, które chro-
nią seniorów - grupę
mieszkańców najbardziej
narażoną na rozwinięcie i
przebieg ciężkiej postaci
koronawirusa. 

We współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi i dzielnicami
tworzymy system „Warszawa
Wspiera” adresowany do osób
starszych i potrzebujących, któ-
re przebywają w dobrowolnej
izolacji.

Projekt będzie realizowany
we wszystkich dzielnicach mia-
sta - za koordynację działań od-
powiadają dzielnicowe zespo-
ły „Warszawa Wspiera”, które
składają się z pracowników
urzędów dzielnic, Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz lokal-
nych organizacji pozarządo-
wych i ich wolontariuszy. Oso-
by te zostaną wyposażone w
niezbędne środki ochrony oso-
bistej. Zespoły będą docierały
do seniorów oraz osób potrze-
bujących, dla których będą ro-
bione np. zakupy żywności, le-
ków, środków higienicznych.
Ponadto, zostanie im zapew-
niona niezbędna pomoc, w tym
wsparcie psychologiczne. Ana-
logiczną pomocą w ramach sys-
temu „Warszawa Wspiera” będą
również objęte osoby przeby-
wające na kwarantannie.

Miasto prowadzi również
kampanię, której celem jest za-
chęcenie warszawiaków do
wspierania sąsiadów, w tym se-
niorów i osób, które w obliczu
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa potrzebują pomocy w za-
spokajaniu codziennych potrzeb,
bez narażania ich na zbędne wy-
chodzenie z domu.

Mieszkańcy mogą wywieszać
plakaty z ofertą osobistej pomo-
cy na klatkach schodowych i ta-
blicach informacyjnych - mate-
riały graficzne są dostępne na
stronie internetowej i w mediach
społecznościowych miasta.

W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo osób starszych i cho-
rych w miejskich jednostkach
opiekuńczo-leczniczych (Cen-
trum Alzheimera i SCOL) zosta-
ły ograniczone wizyty. Jednost-
ki są dezynfekowane, pacjentom
dwa razy dziennie mierzona jest
temperatura. Uzupełniono także
magazyn żywnościowy.

Miasto apeluje również do se-
niorów, aby unikali dużych sku-
pisk ludzkich, przełożyli plano-

wane w najbliższym czasie spo-
tkania oraz prosili bliskich lub
sąsiadów o pomoc w zrobieniu
zakupów. Jednocześnie rodzi-
ny są proszone, aby nie anga-
żować seniorów w opiekę nad
dziećmi.

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego uruchomiło specjalne dy-
żury telefoniczne, których celem
jest informowanie powstańców
o aktualnych zaleceniach sani-
tarno-epidemiologicznych oraz
apelowanie o pozostanie w do-
mach. Wolontariusze Muzeum
utrzymują kontakt z powstańca-
mi, aby wiedzieć czy potrzebują
oni wsparcia i - w razie potrzeby

- przekazują informacje odpo-
wiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstań-
ców Warszawskich został za-
mknięty do odwołania. Opiekę
nad powstańcami, którzy do nie-
go przychodzili, sprawują pra-
cownicy i wolontariusze Stowa-
rzyszenia Monopol Warszawski,
czyli operatora placówki. Pomoc
polega na rozwożeniu do do-
mów powstańców obiadów i ka-
napek. Opiekunowie pytają tak-

że o zdrowie i mierzą bezdotyko-
wym termometrem temperatu-
rę. Zbierają zamówienia i reali-
zują zakupy dla powstańców.

Pracownicy warszawskich
ośrodków pomocy społecznej in-
formują seniorów o  zaleceniach
sanitarnych w zakresie profilak-
tyki zakażeń koronawirusem
oraz o procedurach postępowa-
nia w przypadku podejrzenia za-
każenia. Informacja przekazy-
wana jest różnymi drogami (w
czasie kontaktu osobistego, te-
lefonicznie, poprzez informację
na stronie internetowej, ulotki,
informacje wywieszone w sie-
dzibach OPS).

Zawieszona jest czasowo dzia-
łalność prowadzonych przez
ośrodki pomocy społecznej klu-
bów seniora oraz ograniczana
lub zawieszana jest działalność
ośrodków wsparcia dla senio-
rów i dziennych domów poby-
tu. W  Sekcji Opieki Całodobowej
Działu Wsparcia Społecznego w
Dzielnicy Śródmieście zostały
wstrzymane odwiedziny osób
przebywających całodobowo
oraz przyjęcia nowych pod-
opiecznych do SOC.

Proponowana i przyznawana
seniorom pomoc ma różne for-
my w zależności od sytuacji ży-
ciowej: zdrowotnej, rodzinnej
oraz dochodowej seniora i obej-
muje świadczenia określone w
ustawie o pomocy społecznej.
Osoby niesamodzielne, które są
objęte pomocą usługową, mają
zabezpieczone podstawowe po-
trzeby przez realizatora usług.
Monitorowana jest sytuacja
osób starszych i działania będą
dostosowywane do pojawiają-
cych się potrzeb.

Warszawa we współpracy z
Fundacją Wolne Miejsce przy-
gotowuje dla mieszkańców sto-
licy świąteczną akcję „Śniada-
nie Wielkanocne z dostawą”.
Warszawiacy, którzy czują się
samotni, osoby starsze, które
zgłoszą taką potrzebę, zostaną
obdarowani wielkanocną pacz-
ką, która z zachowaniem wszel-
kich norm sanitarnych trafi pod
ich drzwi. W paczce znajdą się
tradycyjne świąteczne przysma-
ki oraz upominki. Paczki dostar-
czą wolontariusze.

Pod numer telefonu zaufania
(22 635 09 54), mogą zadzwo-
nić osoby starsze, samotne, po-
trzebujące wsparcia psycholo-
gicznego. Uruchomienie nume-
ru ma przeciwdziałać izolacji
społecznej osób starszych, a jed-
nocześnie pełnić funkcję infor-
macyjną i doradczą. Telefon za-
ufania prowadzi Stowarzysze-
nie mali bracia Ubogich.

r e d .

Miejski system pomocy dla osób starszych
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Od pierwszego potwier-
dzonego u nas zachorowa-
nia na COVID-19 (4 marca
br.) minął już miesiąc.
Choroba rozwijająca się
najpierw powoli, stopnio-
wo zarażała coraz więcej
osób. Od pewnego momen-
tu stała się praktycznie co-
dziennością, w której
przypadło nam żyć. 

Ograniczanie kontak-
tów, przemieszczania
się, nauka zdalna

gdzie to możliwe, również i pra-
ca zdalna – stały się normą. Stop-
niowo uczymy się żyć  w warun-
kach epidemii. Ludzie odrucho-
wo odsuwają się od siebie w ko-
lejkach, omijają się szerokim łu-
kiem. Wchodząc do hipermar-
ketów, zakładają rękawiczki jed-
norazowe. Coraz częściej poja-
wiają się maseczki, choć stano-
wią one wraz z płynami dezyn-
fekującymi ręce – towary najbar-
dziej deficytowe.

Zaraźliwość wirusa wszystkich
zaskoczyła. Początkowo społecz-
ności traktowały informacje o
rozwijającej się epidemii jako
przesadzone, a w porównaniu z
różnymi odmianami grypy sezo-
nowej, koronawirus wyglądał
jakby niegroźnie. Podczas ostat-
niego sezonu grypowego w Pol-
sce zachorowało na grypę około
3 mln osób, zaś zmarły 43 osoby.
W początkowej fazie COVID-19
w Polsce takie dane uspokajały.
Jednak już w drugiej połowie

marca sytuacja radykalnie się
zmieniła. Co prawda na COVID
chorowały nadal tylko setki osób,
ale wskaźniki śmiertelności nie-
pokoiły. Bilans  miesiąca był ma-
ło optymistyczny. O ile z powodu
grypy w marcu umarło 20 osób,
to COVID zabił już 33 osoby przy
zachorowaniu ok. 2400 osób. Z
oficjalnych raportów wynika, że
za pierwszy kwartał 2020 roku
wskaźnik śmiertelności grypy

wynosił 0,0027 proc. wszystkich
zachorowań, zaś dla COVID-19
wyniósł 1,43 proc. zachorowań.
Cyfry pozornie małe, ale porów-
nanie wskazuje, że śmiertelność
wirusa SARS-CoV-2 jest ponad
500 razy większa niż grypy 
sezonowej. 

Na dodatek wirusy gry-
py są dobrze rozpo-
znane i nawet w przy-

padku  wirusów zmutowanych
w kolejnym sezonie, szczepion-
kę można znaleźć wystarczająco
szybko, by zabezpieczyć wiele
osób.  W przypadku COVID-19
ciągle wiemy  zbyt mało, by szyb-

ko stworzyć szczepionkę wytwa-
rzającą odporność  czy wybrać z
leków dostępnych lub opraco-
wać nowe, skutecznie blokują-
ce chorobę. 

P odstępność wirusa jest
jego kolejną cechą. W
przeciwieństwie do gry-

py, która ukazuje objawy nawet
w ciągu kilku godzin, SARS-CoV-
2  w ciągu pierwszych kilku dni
rozwija się bezobjawowo. Jed-

nak osoby nieświadome swojej
choroby zarażają już innych. 

Późniejszy gwałtowny wy-
buch objawów  wyraźnie sygna-
lizuje rozwój COVID-19, jednak
do tego momentu nieświadomy
nosiciel może zarazić nawet kil-
kadziesiąt i więcej innych osób.
Paradoksalnie najgroźniejsza jest
możliwość przebiegu choroby
całkowicie bezobjawowo lub z
lekkimi, nieidentyfikowalnymi
objawami. Dotyczy to blisko 70-
80 procent chorujących, którzy
pomimo osobniczej bezobjawo-
wości są również zaraźliwi dla
otoczenia. Wystarczy niewinne

kaszlnięcie czy nawet gwałtow-
ny, głęboki śmiech  w grupie zna-
jomych, by wirusy drogą kropel-
kową mogły rozpocząć  replika-
cję na kolejnych osobach, zupeł-
nie nieświadomych, że właśnie
może rozpoczynać się dramat. 

Problemy przerosły
wszystkich, nawet kraje
najbardziej rozwinięte.

W Europie najbardziej dotknięte
pandemią są Hiszpania, Włochy,

Francja, Niemcy i Wielka Brytania
– łącznie ponad 500 tys. zachoro-
wań, oraz Belgia, Szwajcaria i Ho-
landia – łącznie blisko 70 tysięcy.
We Włoszech, w Hiszpanii w wie-
lu miejscowościach ciała zmar-
łych z powodu braku miejsca w
miejskich kostnicach są przecho-
wywane na lodowiskach, a ze
względu na przeciążenie krema-
toriów, ciała są ciężarówkami
przewożone  do krematoriów w
nawet odległych miejscowościach. 

A pandemia w Europie jest do-
piero w pierwszej fazie wzrosto-
wej. Obecnie w liczba śmiertel-
nych ofiar przekroczyła 50 tys.

osób, a codziennie przybywa kil-
ka tysięcy nowych zmarłych. 

J edyny znany obecnie
skuteczny sposób pre-
wencji to izolacja osób

lub przynajmniej ograniczenie
kontaktów. W Polsce dostatecz-
nie szybko przyjęto rozwiązania
blokujące kontakty i pomimo po-
czątkowej niechęci i krytyki, co-
raz więcej osób rozumie, że takie
regulacje były niezbędne. Przy

całej masie niedogodności i wy-
wołującym niepokój zagrożeniu
kryzysem ekonomicznym, wy-
raźnie widać korzyści ogranicze-
nia kontaktów zewnętrznych. 

P orównując naszą sytu-
ację z tempem przyro-
stu zachorowań w ana-

logicznej fazie rozwoju epidemii
w takich krajach jak Włochy,
Hiszpania, Francja czy Wielka
Brytania, w Polsce nie dość że
przyrost zachorowań jest mniej
gwałtowny, ale również liczba
zarażonych i śmiertelność są re-
latywnie mniejsze. Niestety, je-
steśmy ciągle w fazie początko-

wej epidemii, a faza maksymal-
na daleko przed nami. 

Musimy zatem zabezpieczać
się indywidualnie. 

Pytanie „maski nosić czy
nie nosić” wciąż nie jest
jednoznacznie rozstrzy-

gnięte. Ze środowisk medycznych
i organizacji zdrowotnych docie-
rają sprzeczne informacje. Świa-
towa Organizacja Zdrowia w
swoich zaleceniach zasadniczo
zaleca nienoszenie masek przez
zdrowe osoby, żeby – co wynika z
kontekstu wyjaśnień –  nie zabra-
kło masek dla personelu medycz-
nego. Jednak od jakiegoś czasu
coraz większa część środowiska
medycznego zwraca uwagę na
niezbędność takiego zabezpie-
czenia np. podczas zakupów w
sklepach. Co prawda, maska nie
zapewni pełnej ochrony, ale na
pewno ograniczy ilość wirusów
mogących potencjalnie zarazić,
zatrzymując  zawierające wirusy
kropelki, wykasływane lub wy-
dychane przez chore osoby. 

Maseczki warto nosić,
nawet jeśli  zapew-
niają tylko częściowe

zabezpieczenie. Trzeba jednak
pamiętać, że po pobycie w skle-
pie potencjalne zagrożenie mo-
że stanowić sama maska, zatrzy-
mując na swojej powierzchni od-
filtrowane cząstki chorobotwór-
cze. Nie należy dotykać  jej  po-
wierzchni, a po wykorzystaniu,
zdjąć za gumki lub tasiemki mo-
cujące i  wyrzucić lub – maski
wielokrotnego użytku – uprać w
gorącej wodzie i przeprasować.
Mycie rąk jak najczęściej, dezyn-
fekowanie, niedotykanie okolic
oczu, ust, najlepiej w ogóle twa-
rzy – to kolejne niezbędne ele-
menty  osobistego zabezpiecza-
nia. Dopiero wszystko razem po-
większy szanse obronienia się
przed zainfekowaniem.

Epidemia COVID-19 – to my roznosimy wirusa
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: WWiieemm,, żżee
nniiggddyy nniiee ddaałłeeśś ssiięę zzaakkwwaalliiffiikkoowwaaćć ppoo-
lliittyycczznniiee,, ppoozzoossttaajjąącc ppoonnaadd wwsszzeellkkiimmii
ssttrroonnnniiccttwwaammii wwaallcczząąccyymmii oo wwłłaaddzzęę..
TTrruuddnnoo mmii jjeeddnnaakk cciięę nniiee zzaappyyttaaćć:: cczzyy
wweeźźmmiieesszz uuddzziiaałł ww zzaapprrooppoonnoowwaannyycchh
pprrzzeezz oobbeeccnnąą wwiięękksszzoośśćć sseejjmmoowwąą kkoorree-
ssppoonnddeennccyyjjnnyycchh wwyybboorraacchh pprreezzyyddeenn-
ttaa RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj?? 

JJAACCEEKK PPAAŁŁKKIIEEWWIICCZZ:: Wiem, że trwa
gorąca dyskusja nad tym, czy jest w
ogóle sens przeprowadzania wyborów
w dramatycznej sytuacji, do jakiej do-
prowadziła – zresztą nie tylko w Polsce
– straszliwa zaraza w postaci koronawi-
rusa, ale ja niezależnie od tego i tak nie
wziąłbym udziału w głosowaniu. Mam
już taką żelazną zasadę, że nie daję
swego głosu w jakichkolwiek wybo-
rach, czując się człowiekiem całkowi-
cie niezależnym. Nie głosowałem w
czasach PRL, nie głosowałem,
mieszkając we Włoszech, choć
mam również obywatelstwo tego
kraju, no i nie zamierzam teraz
uczestniczyć w tym głosowaniu
kopertowym. Ktoś może powie-
dzieć, że nie jest to postawa
obywatelska, ale mnie to aku-
rat zwisa. To mój wybór i tyle.
I kicham na tych, co wymyślają
takie rzeczy, jak ów nowatorski
projekt wyborów koresponden-
cyjnych. Zresztą, jestem już w ta-
kim wieku, że jeśli władze uzna-
ją moją odmowę uczestnictwa
w wyborach za przestępstwo,
to proszę bardzo – niech
mnie wsadzą. 

SSttrraacchhlliiwwyy ttoo ttyy nniiee jjeesstteeśś.. PPaammiięę-
ttaamm,, jjaakk ww ssttaanniiee wwoojjeennnnyymm pprrzzyyjjeecchhaa-
łłeeśś jjaakkoo pprrzzeeddssttaawwiicciieell pprraassyy wwłłoosskkiieejj,,
żżeebbyy pprrzzeepprroowwaaddzziićć ddyysskkrreettnnyy wwyywwiiaadd
zz lliiddeerreemm „„SSoolliiddaarrnnoośśccii”” LLeecchheemm WWaałłęę-
ssąą,, jjeeddnnoocczzeeśśnniiee jjeeddnnaakk ppoottrraaffiiłłeeśś pprrzzee-
kkoonnaaćć ggeenn.. WWoojjcciieecchhaa JJaarruuzzeellsskkiieeggoo,,
żżeebbyy tteeżż ccii uuddzziieelliiłł wwyywwiiaadduu......

Uważam, że człowiek powinien być
człowiekowi człowiekiem, a już Polak
Polakowi Polakiem – to na pewno. I
dlatego ja od lat przyjaźnię się z przed-
stawicielami wszelkich opcji politycz-
nych, od lewa do prawa. Dwaj prezy-
denci RP, Wojciech Jaruzelski i Broni-

sław Komorowski, byli w moim domu
na kolacji, a dwaj inni – Lech Wałęsa i
Aleksander Kwaśniewski gościli mnie i
moją włoską małżonkę Lindę u siebie.
Jak widać, moje poczucie wolności i
ludzkiego, powiedziałbym nawet chrze-
ścijańskiego podejścia do bliźnich spra-
wia, że nie mam problemu z kontakto-
waniem się z kimkolwiek, z ważnymi
politykami włącznie. 

GGddzziiee ddiiaabbeełł nniiee mmoożżee,, ttaamm JJaacckkaa ppoo-
śśllee.. PPaammiięęttaamm,, żżee ww llaattaacchh 8800-ttyycchh ttoo-
wwaarrzzyysszzyyłłeemm ccii ww ssffoorrssoowwaanniiuu ddoossłłooww-
nniiee oośśmmiioorrggaa zzaarryygglloowwaannyycchh ddrrzzwwii,, bbyy
ddoottrrzzeećć ddoo ppeewwnneeggoo ssppoorrttoowwccaa zzaa-
mmkknniięętteeggoo ww –– mmóówwiiąącc nniieezzbbyytt eelleeggaanncc-
kkoo –– ddoommuu wwaarriiaattóóww...... 

Taka była potrzeba chwili i potrafi-
łem stworzyć wrażenie spieszące-

go się na konsylium ważnego pro-
fesora. Jako współpracownik wło-
skiej gazety miałem po prostu do
wykonania ważne zadanie
dziennikarskie i mój pomysł na
wejście do tej placówki okazał
się skuteczny. Gdybym nie był
odważny i przedsiębiorczy, nig-
dy nie przepłynąłbym szalupą
przez Atlantyk ani nie odkrył
rzeczywistych źródeł Amazon-
ki, a przecieź to mi się udało i
nie na piękne oczy wręczono

mi legitymację Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego w
Londynie. 

OO iillee wwiieemm,, nnaa lliissttęę cczzłłoonnkkóóww
wwppiissaałłyy  cciięę rróówwnniieeżż ttoowwaarrzzyyssttwwaa
ggeeooggrraaffiicczznnee ww PPeerruu ii ww RRoossjjii......

W tym pierwszym wypad-
ku nawet trudno się dziwić,
skoro na peruwiańskiej gó-

rze Quehuisha – po
odkryciu źródeł

Amazonki przez
moją wyprawę
– wystawiono

w 1996 roku

pamiątkowy obelisk. A zorganizowa-
ne na nowo Rosyjskie Towarzystwo
Geograficzne dało mi legitymację z
numerem siedem. Jako podróżnik, pi-
szący reportaże i książki, zacząłem
publikować korespondencje w prasie
rosyjskiej jeszcze w czasach ZSRR i
zamieściłem np. kilkadziesiąt publi-
kacji w samej gazecie „Trud”, która w
owym okresie miała największy na
świecie nakład – 21 mln egzempla-
rzy, co jest absolutnym rekordem, za-
notowanym w Księdze Guinnessa. W
Rosjij cenią mnie podobnie jak w XIX
wieku ceniono naszych słynnych ba-
daczy, przebywających na zesłaniu –
Jana Czerskiego i Benedykta Dybow-
skiego. Na początku marca zostałem
zaproszony do Petersburga z wykła-
dem na temat źródeł Amazonki i słu-
chała mnie pełna sala. A przy okazji
przeprowadziły ze mną sążniste wy-
wiady „Niezawisimaja Gazieta¨, „Ros-
sijskaja Gazieta”, wysokonakładowa
„Komsomolska Prawda” oraz dwa pro-
gramy telewizji. Wcześniej pojawia-
łem się zaś w prestiżowym czasopi-
śmie „Fakty i Argumenty”. Ja w tych
wywiadach nie gadałem o polityce,
tylko o moich podróżach, odkryciach,
inicjatywach.

ZZ uuwwaaggii nnaa sswwoojjąą ppoozzyyccjjęę nniieezzaalleeżż-
nneeggoo ppoolliittyycczznniiee oobbiieeżżyyśśwwiiaattaa mmóóggłł-
bbyyśś bbyyćć sswweeggoo rrooddzzaajjuu aammbbaassaaddoorreemm
PPoollsskkii,, oocciieeppllaajjąąccyymm ssttoossuunnkkii zz RRoossjjąą,,
ggddzziiee pprrzzeecciieeżż nniiee mmiieesszzkkaajjąą ssaammii źźllii lluu-
ddzziiee,, kkttóórrzzyy cchhcciieelliibbyy nnaamm zzrroobbiićć
kkrrzzyywwddęę......

Sam zaoferowałem się do promo-
wania wizerunku Polski w różnych
krajach. Byłem dwa miesiące temu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
ale jeden z obecnych wiceministrów,
odpowiedzialny właśnie za te sprawy,
po prostu mnie zbył. Powiedziałem
więc mu ostro: jako urzędnicy MSZ
pilnujecie tylko swoich posad, a dzia-
łalność merytoryczna leży. I zwróci-
łem uwagę, że nasz ambasador w Mo-
skwie nawet nie raczył odpowiedzieć
na moje e-maile, podobnie jak szef In-
stytutu Polskiego w tym mieście. Do-
brze chociaż, że kierowniczka podob-
nej placówki w Petersburgu, pani Ewa
Ziółkowska prezentuje całkowicie od-
mienną postawę i jak mało kto stara się

budować pozytywny wizerunek
Polaków w Rosji. 

PPaammiięęttaamm,, żżee ttwwoojjąą iinniiccjjaattyy-
wwąą bbyyłłoo wwłłąącczzeenniiee PPoollsskkii ddoo
śśwwiiaattoowweeggoo kkoonnkkuurrssuu PPeerrłłyy
NNaattuurryy.. PPrroommoowwaałłeeśś ddoobbrrzzee
ccii zznnaannyy jjaakkoo żżeeggllaarrzzoowwii oobb-
sszzaarr ppoodd hhaassłłeemm „„MMaazzuurryy ––
ccuudd nnaattuurryy””......

Zgadza się, napracowa-
łem się przy tym co niemia-
ra. Udało się wprowadzić
Polskę do najlepszej pod
względem atrakcji krajo-
brazu czternastki krajów.
Mazury pokonały między
innymi Kilimandżaro i wy-

spy Galapagos. Żeby zrobić
jak największą promocję Ma-

zurom, uzyskałem jednoczesne
poparcie trzech naszych prezyden-

tów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwa-
śniewskiego i Bronisława Komorow-
skiego. Co więcej, doprowadziłem do
ich historycznego spotkania na konfe-
rencji w Pałacu na Wodzie w Łazien-
kach. Żeby tam być, Kwaśniewski spe-
cjalnie przesunął jakiś swój ważny wy-
jazd na Ukrainę. No i akurat w tej spra-
wie wszyscy trzej mówili jakby jednym
głosem. Całemu przedsięwzięciu pa-

tronował poza tym ówczesny mini-
ster spraw zagranicznych Ra-

dosław Sikorski. Za kandydaturą Ma-
zur opowiedzieli się też reżyser An-
drzej Wajda, kosmonauta Mirosław
Hermaszewski, opowiedział się episko-
pat Polski. Tak można – w dobrej spra-
wie – jednoczyć Polaków w całym tego
słowa znaczeniu. 

PPaammiięęttaamm,, żżee zzaawwsszzee zzaalleeżżaałłoo ccii nnaa
pprrzzeeddssttaawwiiaanniiuu nnaasszzeeggoo kkrraajjuu ww jjaakk

nnaajjlleeppsszzyymm śśwwiieettllee ii ww śśrrooddoowwiisskkuu mmee-
ddiiaallnnyymm ddoołłoożżyyłłeeśś sswwóójj uuddzziiaałł ddoo mmiięę-
ddzzyynnaarrooddoowweeggoo nnaaggłłoośśnniieenniiaa ffaakkttuu,, iiżż
ww 11997788 kkoonnkkllaawwee wwyybbrraałłoo ppaappiieeżżeemm
ppoollsskkiieeggoo kkaarrddyynnaałłaa KKaarroollaa WWoojjttyyłłęę......

To była w ogólnym nagłośnieniu tyl-
ko drobina. Mieszkałem wtedy we
Włoszech i zaraz po konklawe  lata-
łem do Watykanu jak szalony. Doszło
do tego, że zaczęto mnie tam brać za
jakąś ważną duchowną postać, zwra-
cająć się przy wejściu słowami: monsi-
gnore Palkiewicz. A ja przede wszyst-
kim – zaraz po decyzji konklawe – ru-
szyłem do Krakowa i zdobyłem tam
całą serię zdjęć z życia prywatnego
Wojtyły. No i wszystkie światowe agen-
cje pokazały nowego, nadzwyczaj wy-
sportowanego papieża jako turystę z
plecakiem w górach, jako wodniaka
płynącego kajakiem, narciarza... Taki
wizerunek Ojca Świętego musiał
wszystkim zaimponować. 

NNiicc ddzziiwwnneeggoo,, żżee ssttaałłeeśś ssiięę sszzyybbkkoo
uulluubbiieeńńcceemm nnaasszzeeggoo eeppiisskkooppaattuu.. NNiiggddyy
nniiee zzaappoommnnęę,, jjaakk ww ssttaanniiee wwoojjeennnnyymm
pprrzzyywwoozziiłłeeśś ccaałłee cciięężżaarróówwkkii ddaarróóww ddllaa
PPoollsskkii oodd nnaarroodduu wwłłoosskkiieeggoo ii pprroossiiłłeeśś bbii-
sskkuuppaa BBrroonniissłłaawwaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo oo kkoo-
oorrddyynnaaccjjęę iicchh rroozzpprroowwaaddzzeenniiaa.. PPrryymmaass
JJóózzeeff GGlleemmpp wwpprroosstt nniiee mmóóggłł ssiięę cciieebbiiee
nnaacchhwwaalliićć......

Taką pomoc uważałem wtedy za
swój patriotyczny obowiązek, przeko-
nując się w dodatku, jak wielka sympa-
tią naród włoski darzy Polaków. Wciąż
jednak uważam, że my nie wykorzystu-
jemy naszych atutów promocyjnych.
Gdy przez tyle lat jeździłem po róż-
nych zakątkach świata, to na słowo
„Polska” reagowano tylko trzema ha-
słami: Jan Paweł II, „Solidarność”, Wa-
łęsa. Teo ostatniego akurat sami sta-
ramy się teraz zdjąć z piedestału, cho-
ciaż to czysty idiotyzm. Niszczymy bo-
wiem jedną z najlepszych wizytówek
Polski. Mnie akurat kompletnie nie ob-
chodzą jakieś grzeszki Lecha z jego
młodych lat. Bo to, co zrobił w okresie
„Solidarności”, miało dla Polski histo-
ryczną wartość. Pamiętam, jak w celu
przeprowadzenia z nim wywiadu poje-
chaliśmy nad rzekę, gdzie miał na po-
zór łowić ryby. Esbecy jechali oczywi-
ście za nami, ale nie byli w stanie po-
dejść na tyle blisko, by słyszeć naszą
rozmowę. 

Boleję nad tym, że choć lata lecą, a
Polska się radykalnie dźwignęła pod
względem cywilizacyjnym, to wciąż nie
potrafimy należycie promować nasze-
go kraju. Instytucje, mające się tym zaj-
mować, nie robią w tej materii nic sen-
sownego, czego przykładem jest cho-
ciażby zwyczajne marnowanie pienię-
dzy Fundacji Narodowej. Nie mogę do-
prawdy zrozumieć, dlaczego nigdy nie
umieliśmy dobrze się sprzedać. Nawet
tak niezwykłe dokonanie, jakim była
błyskawiczna odbudowa Warszawy po
drugiej wojnie światowej, nie zostało
należycie wykorzystane propagando-
wo. Sam mogę mówić o murze niezro-
zumienia, z jakim się spotkałem, usiłu-
jąc całkiemm niedawno wypromować
na nowo dawny chiński Jedwabny
Szlak. Wszystkie kraje po drodze zaak-
ceptowały moją inicjatywę, udzielono
mi poparcia w Kazachstanie, Uzbeki-
stanie, Azerbejdżanie. Mało tego, gdy
pojechałem w tej sprawie do Paryża,
bez problemu uzyskałem poparcie
UNESCO. Tylko w naszym minister-
stwie kultury odbijałem się od ściany,
choć w innych resortach, o dziwo,  zna-
lazłem zrozumienie. 

TToo rrzzeecczzyywwiiśścciiee pprrzzyykkrree.. ZZwwłłaasszzcczzaa
ggddyy wwssppoommnnii ssiięę,, jjaakk ssttaarraałłeeśś ssiięę zzaacciiee-
śśnniiaaćć mmiięęddzzyynnaarrooddoowwąą wwssppóółłpprraaccęę nnaa
rróóżżnnyycchh ppoollaacchh ii nnaawweett ww cczzaassiiee,, ggddyy
ZZbbiiggnniieeww BBoonniieekk ggrraałł ww ppiiłłkkaarrsskkiieejj ddrruu-
żżyynniiee JJuuvveennttuussuu TTuurryynn,, ppoommaaggaałłeeśś ww
pprroommoowwaanniiuu jjeeggoo oossoobbyy,, ppiissuujjąącc ddllaa
ppoottrrzzeebb ddzziieennnniikkaa „„LLaa GGaazzzzeettttaa ddeelllloo
SSppoorrtt””......

Była to dla mnie bardzo miła przy-
goda. Zdążyłem wtedy zaprzyjaźnić
się z Bońkiem, który przynajmniej raz
złożył mi wizytę w moim domu w Bas-

sano del Grappa koło Vicenzy. Ale
przecież starałem się włączać w pro-
mocje wybitnych Polaków nie tylko
w tym wypadku. Wspaniałemu hima-
laiście Jurkowi Kukuczce załatwiłem
trzech bardzo dobrych sponsorów, a
on w rewanżu pozwolił mi wdrapy-
wać się wraz z nim do pewnej wysoko-
ści na Annapurnę. Do dziś tkwi mi w
pamięci nasze lądowanie w Katman-
du, gdy tuż przed przyziemieniem Ju-
rek powiedział mi na ucho: – Po raz
pierwszy jestem perfekcyjnie przygo-
towany do wspinaczki bez koniecz-
ności kombinowania na prawo i lewo
i bez jakiejkolwiek kontrabandy, jaka
dotychczasa pozwalała mi zebrać fun-
dusze na kolejne wyprawy. Gdy już,
podobnie jak Reinhold Messner, Ku-
kuczka zdobył koronę Himalajów,
miałem niemałą satysfakcję, uczest-
nicząc wraz z nim w organizowanym
przez „Przegląd Sportowy” Balu Mi-
strzów Sportu w warszawskim hotelu
Europejskim. 

ZZwwiieeddzziiłłeeśś ddoossłłoowwnniiee ccaałłyy śśwwiiaatt.. JJaakk
zz ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa gglloobbeettrrootttteerraa mmoożż-
nnaa ddzziissiiaajj oocceenniićć PPoollsskkęę??

W porównaniu z czasami PRL-u
zmieniła się oczywiście na korzyść.
Chociaż za każdym razem, gdy wra-
cam do Warszawy, to miasto wciąż – w
porównaniu ze światowymi metropo-
liami – robi prowincjonalne wrażenie.
Gdy gdzie indziej życie tętni do póź-
nej nocy, w Warszawie zamykają knaj-
py już o 22.00. To, że w centrum mia-
sta wyrosło kilka wieżowców, nie jest
jeszcze czymś  nobilitującym. Bywam
często w Szanghaju, gdzie mój syn Ma-
xie prowadzi jedną z najlepszych re-
stauracji. Tam to dopiero widać roz-
wój cywilizacyjny! Gdy byłem w tym
mieście po raz pierwszy w 1990 roku,
napotkałem jeszcze widok komuni-
stycznej zapyziałości, a uważany już
za kompletny archaizm w Europie Pol-
ski Fiat 125p dominował tam na uli-
cach, ponieważ tego auta używali tak-
sówkarze. Teraz, gdy się zakwateruję w
hotelu, a naprzeciwko wznoszą kolej-
ny drapacz chmur, kolejne piętro jest
dobudowywany w ciągu jednej nocy.
Rozmach Szanghaju wydaje się  nie-
prawdopodobny. 

ZZwwiieeddzziiwwsszzyy ddoossłłoowwnniiee ccaałłyy śśwwiiaatt,,
ssttaałłeeśś ssiięę cczzłłoowwiieekkiieemm sszzcczzeeggóóllnniiee wwrraażż-
lliiwwyymm nnaa kkwweessttiiee eekkoollooggiicczznnee......

To prawda. Cieszyłem się, odkrywa-
jąc w Amazonii grupę plemienną, do
której biały człowiek wcześniej nigdy
nie dotarł. A bodaj jeszcze z większym
zapałem odkrywałem jeszcze  nieskażo-
ne cywilizacją przestrzenie dalekiej Sy-
berii. Miałem wielką frajdę, podróżując
w śnieżnym krajobrazie saniami za-
przężonymi w renifery i docierając do
bieguna zimna w jakuckiej wsi Ojmia-
kon, gdzie w roku 1926 odnotowano
rekordowo niską temperaturę – minus
71 stopni Celsjusza. Jednakże postępu-
jące w błyskawicznym tempie niszcze-
nie natury po prostu mnie załamuje.
Gdy po raz pierwszy dotarłem do peru-
wiańskiego Machu Picchu, czyli stare-
go miasta Inków na wysokości około
2500 m nad poziomem morza, można
tam było spotkać raptem kilku tury-
stów. Po latach okazało się, że dociera
ich tam cała masa i dosłownie zadeptu-
je zabytkowy teren. Komercjalizacja za-
bija naturę. Ktoś na tym zarabia, nie
troszcząc się o szkody, jakie ponosi
choćby sama przyroda, nie mówiąc już
o zabytkach. 

Jeśli chodzi o mnie, to swego czasu
włączyłem się do walki o czystość Mo-
rza Śródziemnego, a potem starałem
się pokazywać miejsca, których czło-
wiek swoją działalnością jeszcze nie
zdążył zniszczyć. Z bólem patrzyłem,
jak w wielu miejscach giną przepiękne
lasy. Żeby się temu procesowi zniszcze-
nia przeciwstawić, zorganizowałem w
roku 1994 specjalną akcję z udziałem
pięciu kosmonautów, ludzi, którzy
spojrzeli na naszą planetę sponad or-
bity okołoziemskiej. Bo oni mogli w
jednej chwili ocenić, co się dzieje na

pwierzchni Ziemi. Ta piątka to byli:
Sigmund Jähn z NRD, Giennadij Ma-
nakow z Rosji, Włodzimierz Remek z
Czech, Anatolij Arcebarski z Ukrainy i
Clemens Lothaller z Austrii. Urządzi-
łem z nimi pokazową wyprawę. Zrzu-
cono nas latem ze śmigłowca w sybe-
ryjskiej tajdze. Na miejscu lądowania
sami zrobiliśmy dwie tratwy i tymi tra-
twami płynęliśmy rzeką Tajmurą przez
10 dni. 

PPrrzzeezz ccaałłee żżyycciiee nnaarraażżaałłeeśś ssiięę nnaa nniiee-
bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,, ww ttyymm nnaa nniieebbeezzppiiee-
cczzeeńńssttwwoo zzaarraazzyy.. CCzzyy oobbeeccnnaa ppaannddee-
mmiiaa kkoorroonnaawwiirruussaa cciięę pprrzzeerraażżaa??

Powrót do normy po tej pandemii
będzie dla ludzkości bardzo bolesny.
Mówię to ja, do tej pory mistrz świata
w optymiźmie.Podchodzę jednak do
tego nieszczęścia racjonalnie. Jedynym
ratunkiem jest maksymalna izolacja
od otoczenia i ja staram się taką izola-
cję wraz z małżonka utrzymywać. Za-
kupy robię w maseczce i rękawiczkach
gumowych, po przyniesieniu ich do-
mu są wystawiane na pewien czas na
balkon, a potem jeszce dodatkowo od-
każane. Mam za sobą dwa przypadki
zarażenia malarią, ale byłem na to z
góry przygotowany i wiedziałem, co
mam robić. Raz malaria dała mi o so-
bie znać, gdy razem z Lindą bawiliśmy
się na Sylwestra w historycznym ho-
telu  w Stambule. Od razu wzięliśmy
najbliższy samolot do Rzymu. Stam-
tąd udałem się do Werony, gdzie za-
przyjaźniony lekarz podał mi właściwe
środki na powstrzymanie choroby. A
jeśli spytałbyś, co sądzę o powstrzyma-
niu pandemii koronawirusa, to po-
wiem, że człowiek nie takie rzeczy już
przetrzymał. Mnie samemu wydawało
się kiedyś, iż za mojego życia nie uda się
przezwyciężyć komunizmu, a ZSRR
jest nie do obalenia. No i proszę, ten
system jednak upadł. 

AA ccoo ssąąddzziisszz oo ddzziissiieejjsszzeejj EEuurrooppiiee??
Zawsze czułem się i nadal czuję Eu-

ropejczykiem, ale dzisiejsza Europa
kompletnie mnie zawodzi. Tak samo
jak kiedyś włoska dziennikarka Oria-
na Fallaci uważam, że wielkim błędem
najsilniejszych państw zachodniej Euro-
py było dopuszczenie do zalania falą
islamu, co w wielu wypadkach powo-
duje niszczenie tradycji chrześcijańskiej,
w jakiej przecież wyrastaliśmy od wie-
ków. Są miejsca w Sztokholmie czy Pa-
ryżu, do tego stopnia opanowane przez
muzułmanów, że nawet policja boi się
tam zajrzeć. Te napływowe społeczno-
ści w ogóle nie integrują się z autochto-
nami, co siłą rzeczy rodzi konflikty. Gdy
podróżuję po krajach arabskich, staram
się szanować ich religię, tradycję i zwy-
czaje. Dlatego ze zrozumieniem przyją-
łem interwencję policji w Iranie, gdy
funkcjonariusze zauważyli, że wraz z
przyjacielem pijemy piwo w samocho-
dzie, co jest niedopuszczalnym eksce-
sem w okresie Ramadanu. Tymczasem
islmascy imigranci w ogóle nie liczą się
z europejską kulturą i zwyczajami. A
na to nie ma mojej zgody. Bo skoro ja,
będąc gościem, dostosowuję się do zwy-
czajów społeczeństwa muzułmańskie-
go, to w moim domu wymagam, by is-
lamscy przybysze wyrażali wobec mnie
analogiczny szacunek. 

SSppęęddzziiwwsszzyy nniieemmaall ppoołłoowwęę żżyycciiaa wwee
WWłłoosszzeecchh,, wwrróócciiłłeeśś nnaa ssttaałłee ddoo PPoollsskkii,,
zzaammiieesszzkkaawwsszzyy zz LLiinnddąą nnaa wwaarrsszzaaww-
sskkiimm  ŻŻoolliibboorrzzuu.. NNiiggddyy nniiee mmooggłłeeśś uussiiee-
ddzziieećć nnaa mmiieejjssccuu,, wwcciiąążż wwłłóócczząącc ssiięę ppoo
śśwwiieecciiee.. JJaakk wwiięęcc tteerraazz zznnoossiisszz bbeezzrruucchh,,
nnaa jjaakkii sskkaazzuujjee cciięę ssttaann eeppiiddeemmiicczznnyy 
ww kkrraajjuu?? 

Taki stan jest ze względów oczywi-
stych przeciwny mojej naturze. Przy-
znam jednak, że wykorzystuję go na
pisanie książki, podsumowującej moje
życie. Nie mogę jakoś  uwierzyć, że stuk-
nęło mi już 77 lat i zbliżam się w coraz
szybszym tempie do życiowej mety. Wy-
daje mi się, że wymyśliłem dobry ty-
tuł, który nadam książce, ale go przed
jej publikacją nie zdradzę. 

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Rozmawiamy ze słynnym podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem

Jestem człowiekiem globalnie wolnym

JJAACCEEKK PPAAŁŁKKIIEEWWIICCZZ,, urodzony 2 czerwca 1942 roku w obozie pracy Immensen (Niemcy). Podróżnik, odkrywca,
żeglarz, dziennikarz, reporter, autor ponad 30 książek, swego czasu europejski pionier survivalu (sztuki przetrwania).
Obywatel Polski i Włoch. Członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Śmiałek,
który przepłynął  oceany (samotny rejs szalupą przez Atlantyk z Dakaru do Gerogetown w 1975 roku), przewędro-
wał pustynie i dżungle, jeździł na słoniach i uczestniczył w rajdzie samochodów terenowych Camel Trophy, a także
wspinał się w Himalajach i zmagał z mrozami Syberii. Jest zdania, że jego uroczej włoskiej żonie, Lindzie Vernoli, za
to, że cierpliwie tolerowała przez dziesiątki lat jego szaleńczy tryb życia – należy się Pokojowa Nagroda Nobla. 

KKoonnkkuurrss „„MMaazzuurryy –– ccuudd nnaattuurryy””,, ppaaźźddzziieerrnniikk 22001111,, hhiissttoorryycczznnee ssppoottkkaanniiee ttrrzzeecchh pprreezzyyddeennttóóww RRPP ww ppaałłaaccuu nnaa WWooddzziiee ww ŁŁaazziieennkkaacchh,,
ppiieerrwwsszzyy zz lleewweejj AAlleekkssaannddeerr KKwwaaśśnniieewwsskkii ppooddaajjee rręękkęę BBrroonniissłłaawwoowwii KKoommoorroowwsskkiieemmuu,, zz pprraawweejj LLeecchh WWaałłęęssaa.. ZZaa nniimmii,, ddrruuggii zz lleewweejj –– 
oorrggaanniizzaattoorr JJaacceekk PPaałłkkiieewwiicczz..

CCaałłyy uurrookk kkoobbiieett zz pplleemmiieenniiaa HHiimmbbaa,, mmiieesszzkkaanneekk NNaammiibbiiii,, ffoottooggrraaffuujjąąccyycchh ssiięę zz PPaałłkkiieewwiicczzeemm..

PPaałłkkiieewwiicczz ww ddrrooddzzee nnaa bbiieegguunn zziimmnnaa –– OOjjmmiiaakkoonn ww JJaakkuuccjjii.. 

PPaałłkkiieewwiicczz ddźźwwiiggaa JJeerrzzeeggoo KKuukkuucczzkkęę ppooddcczzaass BBaalluu MMiissttrrzzóóww 
SSppoorrttuu ,, zz pprraawweejj lleeggeennddaarrnnyy ttrreenneerr ppiiłłkkaarrsskkii KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii.. 

ZZee ZZbbiiggnniieewweemm BBoońńkkiieemm ww ookkrreessiiee jjeeggoo ggrryy ww ppiiłłkkaarrsskkiieejj ddrruużżyynniiee
JJuuvveennttuuss TTuurryynn.. 
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DDzziissiiaajj mmiieesszzkkaasszz nnaa ooddlluu-
ddzziiuu,, jjaakkbbyyśś cchhcciiaałł uucciieecc zz mmiiaa-
ssttaa.. SSkkąądd tteenn nnaaggłłyy ppoocciiąągg ddoo
nnaattuurryy??

Wcale nie nagły, nawet jak
mieszkałem na Dolnym Moko-
towie prawie codziennie odby-
wałem piesze wędrówki do Re-
zerwatu Las Kabacki. Od daw-
na szukałem miejsca z dala od
wielkomiejskiego gwaru, smo-
gu i smrodu samochodowych
spalin. Szukałem spokoju w
wielu miejscach, nawet na te-
renie uzdrowisk, w końcu wylą-
dowałem w Zalesiu Górnym,
gdzie mam dom i sobie spokoj-
nie żyję.  

DDłłuuggoo mmiieesszzkkaałłeeśś nnaa MMookkoottoo-
wwiiee,, kkoonnkkrreettnniiee pprrzzyy uull.. PPrroommee-
nnaaddaa,, aallee nniiee jjeesstteeśś cchhłłooppaakkiieemm zz
tteejj ddzziieellnniiccyy.. CCoo cciięę ttaamm pprrzzyy-
ggnnaałłoo?? 

Na Mokotowie wylądowałem
zaraz po skończeniu łódzkiej
„filmówki”, dlatego że tu jest za-
głębie telewizyjno-filmowe.
Miałem stąd „do roboty” pięt-
naście minut wesołym spacer-
kiem przez piękne parki nad je-
ziorkami, czy to do TVN, czy na
Woronicza, czy do Studia Fil-
mowego WFD, a wokół w za-
cisznych willach czają się mię-
dzynarodowe studia filmowe i
reklamowe produkujące na
rzecz wielkich emitentów. Pode
mną mieszkał Zbigniew Her-
bert, obok Grzegorz Walczak pi-
szący libretta dla teatru Witka-
cego w Zakopanem, więc rano
budził mnie śpiew Grzegorza i
zapach kawy. Tu krążą Dorota
Masłowska, Sylwia Chutnik i
Roma Gąsiorowska, tu jest
„dzielnica łacińska” Warszawy.
To prawda, że inteligencja
mieszka również na Żoliborzu,

tylko różnica jest taka, że to, co
się tworzy na Mokotowie, na Żo-
liborzu się czyta i ogląda. 

CCzzyy ttoo zznnaacczzyy,, żżee zz ŻŻoolliibboorrzzaa
uucciieekkłłeeśś nnaa MMookkoottóóww??

Na Mokotów uciekłem z Pra-
gi, tam się urodziłem i wycho-
wałem pomiędzy menelami i
bandytami. To było bardzo pięk-
ne i bezpieczne dzieciństwo, bo
tam jak tylko ktoś podniósł rękę
na dziecko, dostawał takie bań-
ki, że musiał spadać z dzielnicy.
Taki był kodeks.

CCzzyy ttoo mmeenneellee wwppooiillii ccii tteenn
zzddrroowwyy ttrryybb żżyycciiaa,, kkttóórryy  ddzziissiiaajj
jjeesstt ddllaa cciieebbiiee nnoorrmmąą??

Jak już podrosłem musiałem
zacząć uprawiać boks, żeby sa-
memu dawać sobie radę. Nie
każdy sport był na Pradze tolero-
wany. Na przykład tenisistów go-
nili kopami w dupę, bo to był
sport dla frajerów w białych ga-
ciach. W tenisie można się było
migać, a w boksie albo ty się na-
krywałeś kopytami, albo ten na-
przeciwko. 

AAllee pprrzzyy pprraasskkiimm ttrryybbiiee żżyy-
cciiaa kkaarriieerraa bbookksseerraa nniiee ttrrwwaałłaa
ddłłuuggoo??

Pluskwa żyje trzysta lat, ale
co to za życie – odpowiadali bok-
serzy na Pradze. Fakt, że kiedy
kończyli 35 lat, bo do tego wie-
ku można boksować, to mieli
wygląd siedemdziesięciolatków
z Mokotowa. 

BBoo nnaa MMookkoottoowwiiee jjeesstt iinnnnyy
ttrryybb żżyycciiaa,, cczzyy iinnnnyy mmiikkrrookklliimmaatt??

A jedno i drugie. Raz Jurek
Kulej, mój przyjaciel, Panie
świeć nad jego duszą, zawiózł
mnie na treningową przebieżkę
do Powsina, a tu tysiące ludzi

biega w dresach, gadają w róż-
nych językach. Podbiega do
mnie taki jeden w hinduskim
turbanie i mówi: „Pani może
myśli, pani Jolu, że najbliższy
czakram to ten na Wawelu
związany z Jowiszem? O nie!
Tu w Powsinie jest silniejszy!” I
pokazuje mi olbrzymi głaz opa-
trzony stosowną tablicą, a po-
nieważ się na czakramach jesz-
cze nie znałem, wyjaśniłem tyl-
ko: „Nie jestem Jola, lecz Ma-
rek”. A on na to: „A jakie płeć
ma znaczenie dla tak potężnego
mikroklimatu?”. No i właśnie
zaraz po tym przeprowadziłem
się w ten potężny mokotowski
mikroklimat. 

PPoowwssiinn oodd 11999944 rr.. nniiee jjeesstt jjuużż
ww ggrraanniiccaacchh aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh
MMookkoottoowwaa,, ttoo jjeesstt UUrrssyynnóóww..

A co za różnica, te dwie ekolo-
giczne dzielnice są niczym sio-
stry. Użyjmy więc terminu mo-
kotowsko – ursynowski mikro-
klimat.

PPooddoobbaa mmii ssiięę..
Świetnie. Tu w Powsinie i sze-

rzej w całym Lesie Kabackim bie-
gają Przemysławowie Saleta i
Babiarz, laureaci amerykańskich
nagród filmowych Oscar – Ewa
Braun i Alan Starski, Grażyna
Szapołowska, i proszę jak oni
wyglądają! Połowa biegających
to cudzoziemcy - Japończycy,
Amerykanie, Niemcy, Szwedzi,
Francuzi, Włosi. Oni jakoś po-
mierzyli ten mikroklimat i mają
to uzdrowisko za darmo. Amba-
sador Wielkiej Brytanii wyjawił
mi kiedyś, że ma trzy ulubione
miejsca na Ziemi: Akropol, cam-
pus w Cambridge i  Las Kabacki. 

KKttoo bbyy ssiięę ssppooddzziieewwaałł……

A jakże. Tu też poznałem lot-
nika Jerzego L. – nazwiska nie
chcę ujawniać. On kiedyś latał
w Nigerii – opylał dżungle, gasił
pożary i raz wypatrzył tam pola-
nę z drogim kruszcem. Wylądo-
wał, zebrał te kamienie, przy-
wiózł do Polski i teraz żyje tak, że
zimę spędza w Szwajcarii, a lato
w Powsinie. Jak się z nim szło i
jak usłyszał w górze warkot sa-
molotu, to bez podnoszenia gło-
wy zgadywał: „Boeing 767” albo
„Airbus”. W poniedziałki przy-
chodził do lasu wcześniej, żeby
posprzątać ten syf, który zosta-
wiają „niedzielni turyści”, bo to
go zawstydzało. Takich właśnie
ludzi jak między innymi Jurek –
lotnik można było spotkać w ka-
backim lesie.

WWiieemmyy jjuużż cczzyymm rróóżżnniiąą ssiięę kkllii-
mmaattyy nnaa PPrraaddzzee ii MMookkoottoowwiiee,, aa
cczzyymm rróóżżnniiąą ssiięę rreessttaauurraaccjjee??

Do knajpy na Pradze szło się
tylko po to, żeby wypić i to do te-
go stopnia, że tam właśnie za ko-
muny zrodził się przepis „Alko-
hol podajemy tylko do pełno-
wartościowej zakąski”. W restau-
racjach Mokotowa i Ursynowa
natomiast uderza ogromna róż-
norodność potraw. To tu Ame-
rykanie przyprowadzili mnie na
„najlepszy T-bone steak w Euro-
pie” na rogu Puławskiej i Merli-
niego, a Francuzi do „najlepsze-
go Chińczyka w Polsce”. Ale
obok restauracji, serwujących
dania kuchni z całego świata –
francuskich, włoskich, tajskich,
hinduskich, kultywuje się – i to
jest bardzo cenne –  kuchnie tra-
dycyjnie polskie. Jest „Mozaika”
na Puławskiej, gdzie widuje się
ludzi filmu. Niestety, zamknięta
została kultowa „Baszta” w Py-
rach, gdzie ambasador Rosji na

uwagę polskiego urzędnika, że
zupę należy postawić najpierw
przed ambasadorem, a nie
urzędnikiem, bo inaczej to pro-
wokacja, odpowiedział: „Eto nie
prowokacja, eto zupa”. Krótko
mówiąc, osoby o wyrafinowa-
nym smaku mieszkające na Mo-
kotowie czy Ursynowie nie mu-
szą jeździć do centrum, by zjeść
coś wykwintnego.  

KKiieeddyy oogglląąddaa ssiięę ttwwoojjee ffiillmmyy,,
nnaa pprrzzyykkłłaadd „„PPrrzzeepprraasszzaamm,, cczzyy
ttuu bbiijjąą??””,, ggrraajjąą ttaamm ttyyppyy rraacczzeejj
nniiee zz mmookkoottoowwsskkiicchh,, aallee zz pprraa-
sskkiicchh rreessttaauurraaccjjii.. NNaa ddooddaatteekk nniiee
ssąą ttoo zzaawwooddoowwii aakkttoorrzzyy..

To prawda. „Przepraszam, czy
tu biją?” to kryminał ze środo-
wisk właśnie bandytów praskich.
Sam przecież dobrze wiesz, bo
jesteś też scenarzystą filmowym
i bywasz na planach filmowych,
jak trudno wśród absolwentów
szkół aktorskich znaleźć wiary-
godnego odtwórcę roli bandyty.
Ci faceci bandytów znają z pra-
sy lub z obrazków, które ogląda-
li siedząc w bamboszach w bi-
bliotece szkolnej. Trudno o coś
bardziej żałosnego niż frajer uda-
jący cwaniaka. Kiedy taki idzie
ulicą i pokrzykuje przekleństwa
z daleka pachnie tchórzem. A
weź takiego Jurka Kuleja, który
wyboksował dwa złote medale
olimpijskie. On podawał rękę de-
likatnie jak pianista, a przecież
była to ręka, która mogła zabić.
Ktoś taki jak on nie musiał moc-
no ściskać innym graby, by poka-
zać jaki z niego siłacz, bo miał tę
pewność i spokój wyrażającą się
starym bokserskim powiedze-
niem, że nie ma ludzi silnych i
odpornych na ciosy, są tylko źle
trafieni. Inni muszą straszyć, aby
odstraszać, ponieważ się boją. 

WW „„PPrrzzeepprraasszzaamm,, cczzyy ttuu bbii-
jjąą??”” zz kkoommpplleettnneeggoo aammaattoorraa,,
cchhooćć uuttyyttuułłoowwaanneeggoo,, zzrroobbiiłłeeśś
pprrooffeessjjoonnaallnneeggoo aakkttoorraa.. GGrraałł jjaakk
ssttaarryy......

Właśnie chodzi o to, że on nie
grał. Gdybym zaangażował za-
wodowego aktora po szkole fil-
mowej to on by mi grał, recyto-
wał na planie i wyszłaby z tego,
jak to dzisiaj mówi młodzież –
straszna kicha. A Kulej był sobą.
Po prostu nie trzeba było mu
przeszkadzać.

SSkkąądd wwiieeddzziiaałłeeśś,, aannggaażżuujjąącc
ggoo ddoo jjeeddnneejj zz ggłłóówwnnyycchh rróóll,, żżee
eekkssppeerryymmeenntt wwyyppaallii??

Przeczucie, wyczucie, reży-
serskie oko. Któż to wie... Wie-
działem, że ta siła Jurka Kuleja,
jego pewność siebie i spokój
przebijają się na ekran. Druga
cecha, która mnie u niego za-
skoczyła, to niewiarygodna pre-
cyzja: on po jednej tylko próbie
potrafił powtórzyć najbardziej
złożoną scenę z dokładnością
do centymetra. 

SSkkąądd ttaakkaa ddookkłłaaddnnoośśćć??
Człowieku, pomyłka o centy-

metr na ringu to nokaut, a on,
boksując tyle lat, ani razu nie był
nawet liczony. Ta sama cecha
przebijała również u Janka
Szczepańskiego (mistrz olimpij-
ski z Monachium w wadze lek-
kiej – przyp. TP), który zagrał w
„Przepraszam, czy tu biją?” part-
nera Kuleja. On z kolei wybokso-
wał złoty medal lewą ręką – do-
słownie, bo prawą poważnie
uszkodził w walce półfinałowej.
Innego aktora –  amatora Janka
Himilsbacha znalazłem na
cmentarzu. Był kamieniarzem,
wahał się czy zagrać w „Rejsie”,
trudna była z nim przeprawa, by
go przekonać. Ale nie ustępowa-
łem, bo czułem, że jest to samo-
rodek. Himilsbach mówił: „Bo
to, co ja zrobię w kamieniu, prze-
trwa wszystkie filmy”. A ja swo-
je, że powinien spróbować. I tak
przez kilka godzin. Ale kiedy już
zagrał, a film zobaczyli Amery-
kanie, z miejsca zaproponowali
mu rolę. Postawili jednak waru-
nek – ma nauczyć się angielskie-

go. A Janek jak to Janek, znów
się wahał. Mówi do mnie: „Ma-
rek, film nie dojdzie do skutku, a
ja zostanę z tym angielskim na
lodzie jak najgorszy palant”.

CCzzyy ww kkoolleejjnnyymm ttwwooiimm ffiillmmiiee
tteeżż zzaaggrraajjąą aammaattoorrzzyy??

I amatorzy, i zawodowcy. Je-
stem zwolennikiem castingu dla
wszystkich chętnych, bez wzglę-
du na wiek, płeć, wykształcenie,
narodowość, wyznanie, poglą-
dy i rasę. Każdy może zagrać,
mówię całkiem poważnie! 

TTeemmaattyykkaa??
Komedia przygodowa na peł-

nomorskim statku „w tak pięk-
nych okolicznościach przyrody”.

MMóówwiimmyy oo ddrruuggiieejj cczzęęśśccii kkuull-
ttoowweeggoo „„RReejjssuu””......

Jasne. Przymierzam się od
dawna do tego przedsięwzię-
cia, mam już scenariusz – chyba
nie gorszy od pierwszego „Rej-
su”. Jednak wyprodukowanie
sequelu filmu, który zdobył je-
denaście nagród festiwalowych
i wygrał ranking tygodnika „Po-
lityka” na najlepszy polski film
XX wieku, nie jest proste. To
kwestia lat.  

IIssttnniieejjee nnaawweett ffaann cclluubb tteeggoo
ffiillmmuu,, kkttóórreeggoo cczzłłoonnkkoowwiiee zznnaajjąą
ggoo nniieemmaall nnaa ppaammiięęćć,, sscceennaa ppoo
sscceenniiee.. ““RReejjss”” oobbrróóssłł lleeggeennddąą,,
ccaałłkkoowwiicciiee ooddeerrwwaannąą oodd rrzzeecczzyy-
wwiissttoośśccii.. WWiiaarryyggooddnnee rreellaaccjjee
śśwwiiaaddkkóóww zzaassttąąppiiłłyy zz cczzaasseemm
kkoonnffaabbuullaaccjjee……

Uwielbiam. To się nazywa pa-
radoks Eubulidesa, antynomia
kłamcy – jakoś tak. 

PPrrzzyykkłłaadd??
Opowiem ci pewien epizod z

mojego życia, który kiedyś ko-
muś już opowiedziałem. Otóż,
pewnego razu, mniej więcej na
początku lat sześćdziesiątych,
wysłano mnie w Andy w celu
rozpoznania warunków życia
tamtejszych Indian. Szybko
wkradłem się w ich łaski i zdo-
byłem zaufanie, co otworzyło
mi drzwi do ich siedzib. Kiedyś
patrzę i oczom nie wierzę – kil-
kunastu Indian rozciąga orta-
lion, żeby starczyło dla wszyst-
kich członków plemienia. Uzna-
łem, że jest to kapitalny wyna-
lazek, bo on nie przepuszcza
wody.  Przywiozłem ten rozcią-
gnięty ortalion do Europy, gdzie
został opatentowany jako gore-
teks. Potem skierowano mnie
do pracy w transandyjskich ko-
lejach wysokogórskich, robiłem
tam za szpiega gospodarczego
pod przykrywką konduktora. 
I co ty na to?

BBeezz kkoommeennttaarrzzaa..
I dobrze. 

CCzzyy ffiillmm ttoo ww ddzziissiieejjsszzyycchh cczzaa-
ssaacchh ddoobbrraa iinnwweessttyyccjjaa?? 

Nawet bardzo. A komedia fil-
mowa to inwestycja o szybkiej
stopie zwrotu. Pamiętasz kome-
dię „Lejdis”? Kosztowała poni-
żej 7 milionów złotych, a po pół
roku miała wpływy w wysokości
42 milionów.

AA ddllaa ppoorróówwnnaanniiaa „„RReejjss””??
„Rejs” miał wpływy na pozio-

mie 170 mln złotych.

NNaa jjaakkąą kkwwoottęę ooppiieewwaa kkoosszz-
ttoorryyss „„RReejjssuu DDwwaa””??

Około 7- 8 mln zł.

ZZaałłóóżżmmyy,, żżee cchhcciiaałłbbyymm wweejjśśćć
nnaa uuddzziiaałł ww tteejj pprroodduukkccjjii.. JJaakk
sszzyybbkkoo mmóójj wwkkłłaadd ffiinnaannssoowwyy
mmoożżee ssiięę zzwwrróócciićć??

Najpóźniej po pierwszym
kwartale od premiery. Później
zyski z kin, DVD, telewizji sprze-
daży za granicę itd.

DDzziięękkii zzaa rroozzmmoowwęę,, ppoowwooddzzee-
nniiaa ii WWeessoołłyycchh ŚŚwwiiąątt..

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Rozmowa z Markiem Piwowskim, reżyserem filmowym, scenarzystą, współtwórcą kultowej komedii „Rejs”

Trudno w filmie o coś
bardziej żałosnego niż
frajer udający cwaniaka
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Felietonu świątecznego, tym bardziej w czasach zarazy i powszechnego
przygnębienia, nie sposób zaczynać od mieszania piórem w szambie,
czyli politycznym urynale. Płynącego stamtąd smrodu mamy dosyć na co

dzień. Dlatego wykazującym anielską cierpliwość i zaskakującą dyscyplinę war-
szawiakom należą się przed świętami Wielkiej Nocy dobre wieści. Płyną one ze
służewieckiego hipodromu. W czwartek 2 kwietnia Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych, podpisał złożony przez organizatora „Plan Gonitw 2020”, zakładający otwar-
cie sezonu wyścigowego w sobotę 2 maja. Opóźnienie nie byłoby zatem zbyt wielkie, bowiem pla-
nowo sezon na Służewcu miał się rozpocząć dwa tygodnie wcześniej. 

Od 2008 r. organizatorem gonitw jest służewiecki oddział państwowej spółki Totalizator Spor-
towy, która przejęła zabytkowy hipodrom w 30-letnią dzierżawę. Oddziałem kieruje pan Dominik
Nowacki, który ostatnio został również prezesem siostrzanej spółki „Traf” organizującej zakłady koń-
skiego totalizatora. Kierowany przez niego zespół przygotował różne scenariusze, które zakładały
rozpoczęcie sezonu w różnych horyzontach czasowych, zależnych od dynamicznie zmieniających
się w Polsce warunków epidemicznych. W najbardziej optymistycznym wariancie był to początek
maja, co pozwoliłoby zrealizować wszystkie założenia selekcji i treningu koni. Jednak zmiany w pla-
nie gonitw suwerennie zatwierdza prezes polskiego jockey clubu, którego ustawowym zadaniem
jest ustalanie warunków rozgrywania wyścigów oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. 

W dniu 2 kwietnia słowo stało się ciałem i poza opracowaniem niezbędnych procedur bezpieczeń-
stwa oraz logistyki na czas obowiązywania obostrzeń nic już nie stoi na przeszkodzie, by w maju
służewiecka bomba mogła po raz pierwszy w tym roku pójść w górę. Jest oczywistą oczywistością,
że na razie bez publiczności. Ktoś mógłby zadać pytanie, z czego się cieszyć, skoro publiczność nie
będzie miała wstępu na tor. A z tego, drodzy Czytelnicy, że po długiej przerwie w rozgrywaniu za-
wodów sportowych będzie można w każdą sobotę i niedzielę oglądać live w Internecie, a może tak-
że w TVP, zmagania jeźdźców w jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu – wyścigach
konnych. Byłaby to nie tylko wyborna okazja do uwolnienia się na kilka godzin od wszechobecnej
nudy i bredzenia politycznej hałastry, ale także lekarstwo na nasze skołatane głowy i dusze. Coś, co
po raz pierwszy od wielu tygodni uwolni w nas pozytywne emocje i na jakiś czas pozwoli zapomnieć
o Covid-19.

W yścigi konne nie są twardym hazardem, jak na przykład gra w automaty, czy w ruletę.
To bardziej gra wiedzy. Oczywiście przyjmowane są zakłady wzajemne w różnych wy-
sokościach, ale w odróżnieniu od automatów i rulety przebieg gonitw świetnie ogląda

się także nie biorąc udziału w grze. Wyścigi konne to wyjątkowo ekscytujące widowisko. Nie bez
powodu funkcjonuje powiedzenie, że trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie to kobieta w tańcu, okręt
pod pełnymi żaglami i koń w galopie. Ja ustawiam kolejność inaczej: koń w galopie, kobiecy akt,
trójmasztowiec pod pełnymi żaglami, choć z drugiej strony największe piękno tego świata, to we-
dług mnie kobiety.

Jednak dla wyścigów konnych gotów jestem dać pokroić się w talarki. I zaznaczam, by nie było
nieporozumień – gra od zawsze stoi u mnie na dalszym planie, choć oczywiście lubię obstawić wy-
nik gonitwy, ponieważ rośnie wówczas poziom adrenaliny w organizmie. Nie ma w tym nic złego,

o ile nie przekracza się pewnej
granicy. Wszak nawet królowa
Elżbieta II, wielka fanka koni
wyścigowych i posiadaczka
własnej stajni, obowiązkowo
obstawia za symbolicznego fun-
ta każdą z gonitw rozgrywa-
nych podczas Royal Ascot.
Przede wszystkim liczy się jed-
nak widowisko i niebywale
barwna wyścigowa otoczka. Po
47 latach nieprzerwanego ob-

cowania z wyścigami konnymi stały się one dla mnie czymś w rodzaju narkotyku, bez którego trud-
no mi żyć. Dlatego świadomość, że z powodu koronawirusa tegoroczny sezon mógłby zostać od-
wołany mocno przygniatała mnie do ziemi.

J ednak stan mojego samopoczucia to nic w porównaniu ze stratami materialnymi, jakie od-
wołanie tegorocznego sezonu wyścigowego wyrządziłoby właścicielom koni trenowanych
na Służewcu, a tym samym większości wyścigowego środowiska. Stoi tam około 1000 ko-

ni, miesięczny trening każdego z nich to dla właściciela koszt około 2000 zł. Wystarczy przemno-
żyć te wartości, by poznać gigantyczną skalę szkód. Zatem wieść, że panowie Chalimoniuk i Nowac-
ki praktycznie dogadali się i pojawiła się realna szansa na inaugurację sezonu już za trzy tygodnie,
była miodem na serca właścicieli koni, trenerów, kilkusetosobowej obsługi służewieckich stajen oraz
wielotysięcznej rzeszy pasjonatów królewskiej dyscypliny sportu. To także szansa na promocję
wyścigów konnych, jaka może nie pojawić się już nigdy. 

Internowany w domach naród jest już mocno zmęczony informacjami o wirusie oraz jego zwal-
czaniu i pragnie rozrywki. Kawiarnie, restauracje, kluby, puby zamknięte, więc transmisje wyści-
gowe oraz możliwość obstawiania gonitw przez Internet byłyby w czasach marazmu i nudy praw-
dziwym zrządzeniem opatrzności dla społeczeństwa. Na grze skorzystałby także skarb państwa. In-
ternet daje bowiem szanse na postawienie przysłowiowej złotówki każdemu z kilkudziesięciu mi-
lionów pełnoletnich obywateli, nawet tym z najdalszych krańców kraju. A gdyby można było włą-
czyć do gry online równie znudzonych jak my sąsiadów – Czechów, Słowaków, Litwinów, Rosjan i
Ukraińców – pule w poszczególnych gonitwach można by liczyć w milionach. Doświadczają tego
Szwedzi, którzy nieprzerwanie organizują wyścigi kłusaków. Obroty potroiły się, ponieważ do gry
włączyli się sąsiedzi i połowa Europy. 

Nie wyobrażam sobie, by taką gratkę przegapiły władze TVP. Kanał sportowy Publicznej do znu-
dzenia zapycha dziury powtórkami meczów i zawodów, więc pozyskanie w czasach izolowania oby-
wateli w domach prawa przekazywania live mityngów na Służewcu to wielomilionowa oglądalność,
wysokie wpływy z reklam, a dla wyścigów konnych gigantyczna promocja. Należałoby jedynie za-
dbać o sprawnego komentatora, ponieważ płytki, banalny, pozbawiony fachowości i finezji komen-
tarz może zepsuć każde widowisko. Reasumując: jeśli uda się otworzyć sezon wyścigowy 2 maja,
Tomasz Chalimoniuk i Dominik Nowacki staną się mężami opatrznościowymi polskich wyścigów
konnych i należy im się od całego środowiska głęboki ukłon za wykonanie bardzo dobrej i społecz-
nie pożądanej roboty.

Na zakończenie, niestety, trochę brudu. Niniejszym komunikuję, że wolałbym wpaść w ja-
mę niedźwiedzia grizzly, niż uczestniczyć w bezczelnie i na siłę przepychanych wyborach
prezydenckich. Nie mogę głosować, jeśli nie wiem, kto będzie liczył głosy. Nie będę gło-

sował, jeśli nie mogę osobiście wrzucić karty do przezroczystej i opieczętowanej urny. Przeżyłem
komunę, nie uczestnicząc w wyborach, w których na przewodnią siłę narodu PZPR zawsze odda-
wano 99,9 proc. głosów i nie zamierzam brudzić sobie rąk dzisiaj, a tym faryzeuszom z Sejmu, co
poparli niecny projekt wyborów „korespondencyjnych”, szukając w maju dodatkowej rozrywki z na-
rażeniem zdrowia i kieszeni obywateli, radzę po staropolsku, by dali rozerwać się końmi. W sytu-
acji, kiedy brakuje sprzętu ochronnego, testów i respiratorów, proponuję zaś, by rząd rzucił do wal-
ki z koronawirusem zakupione za miliardy dolarów w USA wyrzutnie rakietowe i samoloty bojo-
we piątej generacji, które mają stać bezużyteczne, czekając na wraży atak. Wszak już najechał nas
straszny wróg, więc ognia ze wszystkich luf i do boju! 

A tymczasem – zdrowych Świąt, Czytelnicy! (niestety w tym roku bez Dyngusa).

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Koń a sprawa polska...

„Kawiarnie, restauracje, kluby,
puby zamknięte, więc transmisje
wyścigowe oraz możliwość 
obstawiania gonitw przez Inter-
net byłyby w czasach marazmu 
i nudy prawdziwym zrządzeniem
opatrzności dla społeczeństwa”

Gdyby kilkanaście tygodni temu ktoś wymyślił scenariusz do horroru z tym
wszystkim, z czym mamy dziś do czynienia w kwestii koronawirusa, za-
pewne pojawiłyby się zarzuty, że to zbyt daleko idący wymysł, nawet jak

na science fiction. Dotychczasowe wielkie produkcje filmowe czy dzieła literac-
kie tego gatunku opierały się w gruncie rzeczy na niezwykłych i zaskakujących po-
mysłach, ale mogących się zdarzyć w rzeczywistości. Nawet dotychczasowe potwory, mające bu-
dzić grozę u widzów lub czytelników, mają swój pierwowzór wśród realnych zwierząt albo ludzi. 

Zazwyczaj są one kompilacją prawdziwych zwierząt, żyjących współcześnie lub żyjących w
erach wcześniejszych. Wystarczy wspomnieć filmowe gremliny, pasażera Nostromo, rekina będą-
cego bohaterem znanego filmu Szczęki, by się o tym przekonać. Dinozaury z okresu jurajskiego w
niezmienionej przez scenografów postaci sieją od dawna popłoch wśród filmowych bohaterów ko-
lejnych odsłon Parku Jurajskiego. Dzielni obrońcy ludzkości zmagają się z mniej lub bardziej prze-
rażającymi straszydłami na ekranach filmowych, stronach książek, komiksów etc. Wróg jest zdefi-
niowany, a przede wszystkim widoczny. Tymczasem dzisiejszy horror, czyli wszechobecna pande-
mia koronawirusa, jest spowodowany przez przeciwnika niewidocznego dla oka. Ogarniający ca-
ły świat koronawirus to bohater tragedii o wyglądzie dość niepozornym. Można go dostrzec jedy-
nie przy użyciu silnych mikroskopów. Scenariusz napisany przez naturę okazuje się obfitować w naj-
drobniejsze detale i naszpikowany jest nieprzewidywanymi zwrotami akcji. Wprawdzie powstało
już wiele rozmaitych produkcji fantastycznych z udziałem wirusów, ale fantazja ich autorów pozo-
stała daleko w tyle za rzeczywistym wirusem, sprawcą ogólnoświatowej pandemii. 

Zwłaszcza lata 90. poprzedniego stulecia i pierwsza dekada obecnego zaowocowały wysypem fil-
mów mających w tytule wirusa. Żaden z nich nie pokazywał zagrożenia dla życia, zdrowia, gospodar-
ki, kultury, relacji międzyludzkich  jednocześnie. Zagrożenia, które zmieniłoby i wymusiło porzuce-
nie naszej aktywności w wielu dziedzinach, a nawet rozdzieliło rodziny na niewiadomo jak długo. 

Horrory, thrillery i wszelkie sensacyjne produkcje, a także z gatunku fantasy czasem antycypu-
ją rzeczywistość. Zgodnie ze sztuką, dawkowane jest w nich napięcie oraz skala zjawiska. Zwykle

coś, co ma zasięg lokalny, okazuje się
być dramatem ogarniającym coraz to
nowe obszary, aż staje się zjawiskiem
globalnym. Oczywiście, znajduje się
wybawca, który ratuje świat przed cał-
kowitą zagładą. Pomijając już fakt, że
jest to najczęściej osobnik obdarzony
jakimś przeczuciem, czy intuicją doty-
czącą zagrożenia, ma on też dużo szczę-

ścia.  Zawsze bowiem udaje mu się zakończyć misję ratowania świata sukcesem. Ale jakieś straty
muszą być, bo inaczej cała rzecz, czyli obrona naszej planety nie byłaby aż tak istotna.

Zostawiam ten filmowy i literacki wątek, bo może mój wstęp robi się przydługi. Warto jednak mieć
na uwadze, że nic nowego pod słońcem się nie wydarza, jeśli chodzi o koronawirusa i wywołaną
przez niego pandemię. Wirusy towarzyszyły nam od zarania dziejów i znacznie wcześniej. Ludzkość
na skali wieków i tysiącleci radziła sobie z nimi. Poradzi sobie i tym razem. Pytanie – jakie straty przy
tym poniesiemy i czy możemy je zminimalizować? Odpowiedź leży w statystykach. Zastrzegam,
że osobiście nie lubię statystyk, bo jak wiadomo – czasem wprowadzają w błąd. Statystycznie
rzecz biorąc, gdy wychodzimy na spacer z psem czy innym czworonogiem, mamy po trzy nogi (ra-
zem sześć, dzielone na dwa). Rachunek jest wprawdzie prosty, ale nieprawdziwy. Niemniej, staty-
styka jest pomocna w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju i jak wyglądamy na tle innych. I tu
możemy stwierdzić, że – jak dotychczas – całkiem nie najgorzej, nawet przy uwzględnieniu tysię-
cy nieuniknionych ludzkich dramatów. Przedsięwzięliśmy pewne środki zaradcze (dalece jednak
niewystarczające) nieco wcześniej niż inni.  

Jest to po części zasługą niektórych naszych decydentów, przede wszystkim jednak narażającej ży-
cie służby zdrowia oraz  nas samych. Zakazy i nakazy spowalniają krzywą wzrostu zachorowań, dzię-
ki czemu więcej pacjentów może liczyć na pomoc w warunkach szpitalnych, jeśli  to konieczne. 

Uczymy się, jak postępować w nowej dla wszystkich sytuacji i jak z nią żyć.  Polacy w większości
podchodzą do ograniczeń i restrykcji odpowiedzialnie. Niemniej, nie brak też takich zachowań, któ-
re aż trudno komentować. Oto przy wejściu do sklepu spożywczego dwóch jegomości zaczepia wcho-
dzących i wychodzących prosząc o sfinansowanie jakiegoś trunku. Sytuacja ta ma miejsce w godzi-
nach porannych, co tylko świadczy o determinacji owych osobników. Ostatecznie któryś z klientów,
wychodząc z zakupami, wręcza im 3 piwa. Obdarowany bierze wszystkie, po czym zwraca się do
swojego towarzysza, dając mu jedno – masz i się ciesz! Po czym zasiadają na schodach i raczą się
zawartością półlitrowych puszek. Inni klienci obchodzą natrętów szerokim łukiem.  

Sytuacja mogłaby się wydawać zabawna, gdyby nie towarzyszący jej kontekst. Otóż ludzie ci zła-
mali wszelki zasady zdrowego rozsądku, nie mówiąc już o zaleceniach Ministerstwa Zdrowia. We
wspomnianych przeze mnie wcześniej filmach scenarzyści używają tego rodzaju „bohaterów” ja-
ko ofiar, które giną wraz z rozwojem akcji i nie odgrywają już żadnej roli w dalszej części fabuły. Oczy-
wiście, nie życzę tym spod sklepu tego samego, ale narażają nie tylko siebie. Nie widziałem, jak po-
dzielili między siebie to trzecie piwo, ale mogę się domyślać. Pytanie ilu takich ludzi znajdzie się w
nieodpowiednim momencie wokół nas, a ilu jest w skali całego kraju?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Czy to już Armagedon…

„Wirusy towarzyszyły nam 
od zarania dziejów i znacznie
wcześniej. Ludzkość na skali
wieków i tysiącleci radziła
sobie z nimi”

W niedzielę i Poniedziałek
Wielkanocny, 12–13 kwiet-
nia, pojazdy Warszawskie-
go Transportu Publicznego
będą kursowały według
zmienionych rozkładów
jazdy. Nieczynne będą
Punkty Obsługi Pasażerów.

Na świąteczne zmiany w roz-
kładach jazdy nakładają się
także zalecenia Ministerstwa
Zdrowia, by w tegoroczną
Wielkanoc nie odwiedzać ro-
dziny oraz przyjaciół i święta
spędzać w domu. W niedzielę

oraz poniedziałek, 12-13
kwietnia, nie będą jeździły au-
tobusy linii: 118, 126, 129,
139, 155, 182, 195, 196, 201,
204, 206, 209, 219, 220, 249,
256, 269, 501, 527, Z21.

Część autobusów pojedzie
zmienionymi trasami:

164 - na trasie skróconej do
Wilanowa,

177 - na wydłużonej trasie do
pętli „P+R Al. Krakowska” (za
linię 220),

228 - zastąpi na Odolanach li-
nię 206,

251 – w wybranych kursach
przejedzie przez Ogród Bota-
niczny (w zastępstwie linii 139).

Rozkłady specjalne otrzymają
linie 519 i 522 - tutaj niezbędna
jest koordynacja ze względu na
zawieszenie kursowania auto-
busów linii 501.

Będą też zmiany w kursowa-
niu tramwajów. W niedzielę i po-
niedziałek nie będą jeździły
tramwaje linii: 11, 13, 14, 18, 25
i 31, a linii: 1, 2, 9, 17, 33 będą
podjeżdżały na przystanki rza-
dziej – co 15 zamiast co 7,5 mi-
nuty. Linia 22 będzie miała spe-
cjalny rozkład (ramowe godzi-
ny kursowania 11.00-19.00).

Rzadziej będzie jeździć metro
na linii M1 – między 6.00 a
23.00 co 6-7 minut; natomiast
M2 według rozkładu jazdy dnia
świątecznego. Od około godz.
23.00 pociągi na obu liniach bę-
dą kursować co 10 minut.

Pociągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej będą kursować według roz-
kładu jazdy dnia świątecznego.
W Wielkanoc oraz w drugi dzień
świąt (12-13 kwietnia) wszystkie
Punkty Obsługi Pasażerów bę-
dą nieczynne.

Transport w Wielkanoc
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Fragmenty „Powrotu europosła”, uwspółcześnionej wersji „Powrotu
posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
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DYSKURS O ŁAMANIU PRAWA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

(…)

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Radzisz mi, żeby milczeć? 
Na wszystko się zgadzać?

Skorumpowana władza już ci nie przeszkadza?
Nie widzisz, czy udajesz, co się dzieje z krajem?
Wybacz, lecz nie rozumiem. Ja cię nie poznaję.

Kiedyś się sprzeciwiałeś i szedłeś po bandzie,
Teraz sam bierzesz udział w tępej propagandzie.

Pamiętasz? W Narodowym zdejmowano „Dziady”.
Wyszliśmy na ulicę, pomimo blokady.

Wtedy ryzykowałeś…

PPIISSLLAAMMSSKKII
Miałem ideały.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Czyżby ci się zupełnie zdewaluowały?

Już raz się zaprzedałeś w poprzednim systemie.
Teraz znowu?

PPIISSLLAAMMSSKKII
Musiałem. Ty też zejdź na ziemię.

Ciągle bujasz w obłokach, głowę nosisz w chmurach,
Ale spójrz na realia. Sprzeciw nic nie wskóra.

Wiesz jak jest. Samo życie.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Ty oportunisto!

Kiedyś w ciebie wierzyłem, że będziesz grał czysto.
Zawiodłem się na tobie. Wybacz, jestem szczery.
Nigdy bym nie poświęcił zasad dla kariery. (...)

Podlizujesz się władzy. Honor się nie liczy?
Wolisz wciąż potakiwać i chodzić na smyczy?

Lepiej milczeć? Rozumiem. Odwaga jest w cenie.

PPIISSLLAAMMSSKKII
Nie rozumiesz. Mnie w pracy groziło zwolnienie.
Wiem, że to w twoich oczach fatalnie wygląda,

Ale resort zarządził czystki w wielu sądach,
Likwiduje wydziały, wymienia Prezesów,

Usuwa niepokornych. Już miałem dość stresów.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
I ty po to, by dalej pozostać przy żłobie,

Byłeś gotów się zgodzić na wszystko, wbrew sobie?
Taka obowiązuje cię teraz dewiza?

Robić wszystko, by tylko się władzy podlizać?
(…)

Po to aprobujecie szkodliwe uchwały?

PPIISSLLAAMMSSKKII
Reforma jest konieczna. System był skostniały,
Wymiar sprawiedliwości zastrzeżenia budzi,
Sądy są opieszałe, zdaniem zwykłych ludzi

Wyroki nie licują z powagą urzędu.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Przy was działają lepiej? Nabrały rozpędu?
Jakże wiernie cytujesz swego pryncypała.

Dodaj jeszcze, że każdy sąd opanowała
Uprzywilejowana i przekupna kasta.

PPIISSLLAAMMSSKKII
Właśnie! Nasz rząd niezdrową sytuację zastał.

Trudny spadek po Trzeciej Rzeczypospolitej.
Dlatego postanowił wymienić elitę.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
I wy to uzdrawiacie?

PPIISSLLAAMMSSKKII
Mam nadzieję.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Brawo!

Przy okazji dla siebie można nagiąć prawo,
Podporządkować sobie władzę sądowniczą.

PPIISSLLAAMMSSKKII
Robimy to dla ludzi.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Ludzie się nie liczą.

Ty w to wierzysz, czy tylko powtarzasz, bo musisz?
Za to awansowałeś? Co jeszcze cię skusi?

Przymykasz oko na to, co wyprawia władza,
Łamanie konstytucji już ci nie przeszkadza?

Rzepliński, Gersdorf, Stępień, Zoll… To była ranga.
Lepszy marny magister? I żona Wolfganga?

Zniszczyliście podstawę: niezależność sądów!
Macie teraz orzekać korzystnie dla rządu,

Usłużny prokurator działa na zlecenie.
Wiesz jak się to nazywa? Upolitycznienie!

PPIISSLLAAMMSSKKII
Sądy nadal są wolne.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Chyba wolne… żarty.

Pozwól, że będę z tobą grał w otwarte karty.
Gdzie jest trójpodział władzy? Przecież to podstawa.
Gdzie Prezydent? Podobno jest doktorem prawa.

Parodia Trybunału też cię nie oburza?
Bolszewizm w czystej formie. 

To zmiana dość duża.
Postępujecie podle, łamiąc wszelkie normy.

Czy takie, twoim zdaniem, miały być reformy?
Milczysz? Kiedyś stawałeś w obronie Michnika,

A teraz to nie razi cię jako prawnika?
Przecież wyście to wszystko przewartościowali.
Chcecie w kraju na nowo przywrócić socjalizm?

Usiłujecie wszystkim wmówić jak debilom,
Że Europa jest w błędzie, że wszyscy się mylą.

Jawnie lekceważycie zachodnią Europę.
Jak możecie w ten sposób strzelać sobie w stopę?

A skąd ta pewność siebie, że wy macie rację?
Funta kłaków nie warte wasze deklaracje.

Warto być przyzwoitym, choć się nie opłaca,
Nieuczciwym nie warto. Karma zawsze wraca.

Tak mawiał Bartoszewski, człowiek wielki duchem,
Chociaż go twoja Krysia nazywa pastuchem.

Lecz są tacy sędziowie, na przykład Juszczyszyn.
Ich się nie da zastraszyć, nie można uciszyć.

Naród, wcześniej czy później, wyjdzie na ulice.
Nie pozwoli tak rządzić politycznej klice.

Już przebrała się miarka. 
Są liczne powody,

Żeby twardo powiedzieć: Nie ma na to zgody!
I znowu jak Kaczmarski w czasach walk z komuną

Zaśpiewamy: A mury runą, runą, runą…

Popcorn za darmo
Będą przydziały telefonów. Sekretarz KC akceptuje TV osiedlową.
Mięsa brak. Pierwszy bieg ursynowski. Pierwsza msza. Ursynowia-
nie doświadczali wielu radości, smutków i trosk. Lokalna prasa
opisywała to co interesowało czytelników w dniach Świąt Wielkiej
Nocy. Przypominam.

Przeciętne roczne wynagrodzenie w roku 1988 wg Prezesa GUS wynosiło 637
080 zł a za egzemplarz wielkanocnego „Pasma”, które było tygodnikiem Ursynow-
sko-Natolińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, trzeba było zapłacić 20 zł.

Pierwszy numer „Pasma” ukazało się 31 października 1987 r. co oznacza, że pierwsze wielka-
nocne wydanie przypadło na 2 kwietnia 1988 r. Wówczas był to jedyny tytuł prasy lokalnej w War-
szawie, a nawet chyba w Polsce. Ponieważ wówczas nie istniał pozapaństwowy samorząd teryto-
rialny, nie ukazywały się ogłoszenia burmistrzów. O życiu religijnym można było w tamtych cza-
sach poczytać co najwyżej w dzienniku „Słowo Powszechne”. A zatem bez jakiejkolwiek ilustracji,
ale za to w zielonej ramce i zieloną czcionka ukazały się następujące życzenia: 

Dzieląc jajko na czworo,
Życzymy sobie, aby wczoraj

Nie było lepsze od jutra
Redakcja „Pasma”

W numerze ukazały się bardzo optymistyczne informacje. Otóż we wrześniu 1988 r. ma przy-
być centrala telefoniczna dla 8 tysięcy abonentów. W Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym
przy ul. Krasickiego wywieszono informację: „Rozpoczęcie instalowania nastąpi w czerwcu br. […]
zostaną zrealizowane wszystkie wnioski o przeniesienie stacji telefonicznej, wnioski służbowe, in-
walidów I grupy, osób posiadających dzieci specjalnej troski, pracowników resortu łączności oraz
część nowych wniosków …” Następna centrala, wg Józefa Marciniaka, dyrektora RUT przewidzia-
na jest w latach 1990-1991. Centrala dla Natolina przewidziana jest w następnej pięciolatce. 

Dobre wiadomości dotyczyły telewizji kablowej. „Pasmo” doniosło, że mają być zainstalowane
wzmacniacze szerokopasmowe w urządzeniach odbiorczych, co pozwoli na przyłączenie trzecie-
go bloku mieszkalnego – przy ul. Miklaszewskiego 5. Ponadto po świętach zostanie nadany kolej-
ny program osiedlowy ze studia URSYNAT. Został ogłoszony konkurs na prezentera studia URSY-
NAT. Wkrótce pierwsza prywatna telewizja kablowa w Polsce socjalistycznej wyłoniła swoich pre-
zenterów: Jolantę Pieńkowską i Barbarę Mąkosę-Stępkowską. W jury konkursu zasiadali: Edyta Wojt-
czak, Jan Suzin i Andrzej Ibis Wróblewski. 

Druga wiadomość dotycząca telewizji osiedlowej to aprobata Jana Główczyka, członka Biu-
ra Politycznego, sekretarza KC PZPR dla poczynań Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego o przesyłaniu osiedlowego programu telewizyjnego za pośrednictwem
anten zbiorowych, utworzenia studia tej telewizji. Ową aprobatę uzyskali 24 marca, podczas au-
diencji w KC, działacze Towarzystwa: prezes Jerzy Machaj, inż. Wacław Tylawski i red. Andrzej
Ibis Wróblewski. „Pasmo” zapowiedziało też występ Yamini Krishnamurti, legendarnej tancer-
ki z Indii w Domu Sztuki.

Z relacji ze spotkania przedstawicieli rad spółdzielczych osiedli i szefów handlu czytelnicy do-
wiedzieli się m.in., że w sklepie przy ul. Raabego, od chwili jego powstania, mięsa nie ma. 

Na Wyżynach słabo zaopatrzona jest centrala rybna i kioski owocowo-warzywne. Ciastkarnia
jest nieczynna w soboty i niedziele. W skupie butelek przyjmowane są tylko te po napojach Iglo-
opolu a z innymi trzeba jeździć w inne rejony dzielnicy. Autorka relacji podsumowała, że takie ze-
brania w filii Urzędu Dzielnicowego „to jedynie wylewanie żalów i zapewnienie sobie spokoju do
następnej rozmowy”.

Poczta redakcyjna zajęła całą stronę. Dzisiaj gazety oszczędzają na powierzchni drogiego papie-
ru zmniejszając przywiązanie czytelników do tytułu.  Trzech członków Rady Osiedla Jary napisa-
ło, że 17 marca w zebraniu ich Rady uczestniczyło 11. spośród 35. Nie było więc quorum zapew-
niającego ważność uchwały. A uchwalono podwyżkę opłat za mieszkanie 56,40 zł na 91,15 zł. 

Z przywołanego tutaj wydania „Pasma” dowiadujemy się o początkach słynnych dorocznych bie-
gów ursynowskich, na które zaprasza „Passa”. Pierwszym organizatorem było Ognisko TKKF we
współpracy ze  spółdzielczymi osiedlami Jary, Stokłosy, Imielin, Na Skraju, Wyżyny i Wolicy.
Grand Prix „Pasma” zostało zaplanowane jako 6 biegów w okresie od 12 kwietnia do 13 września. 

21 marca, przez cały dzień przed „Pszczółką Mają” stała przyczepa z prażoną kukurydzą. Na zdję-
ciu widać gromadę dzieci, z nasuniętymi na głowy wełnianymi czapkami, które stoją w kolejce po
bezpłatny popcorn. Właściciel tego biznesu zrobił sobie dobrą reklamę. Wcześniej wykupił powierzch-
nię reklamowa by zapowiedzieć promocję. Dzisiaj dzieci i młodzież zapychają się pop-cornem w
Multikinie bo lepsza dla zdrowia oferta nie przyniesie kukurydzianego zysku.

6 kwietnia 1991 r. „Pasmo” przeznaczyło całą stronę na fotoreportaż Jerzego Bojarskiego z Nie-
dzieli Palmowej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Zamieszczona została notatka „Pry-
mas Polski na Ursynowie”. W niej znalazło się przypomnienie, że 10 lat wcześniej, 12 kwietnia 1981
r. w Niedzielę Palmową „obecny proboszcz odprawił tutaj pierwszą Mszę Św. Od tamtej chwili zmie-
niło się wiele. Tymczasowa, drewniana kaplica została przeniesiona do Otwocka, gdzie służy tam-
tejszej społeczności. Jej miejsce zajął monumentalny kościół jeden z największych w kraju. Ale i on
nie mógł pomieścić wszystkich, chcących zobaczyć Dostojnego Gościa.”

27 marca 1997 tygodnik „Południe”, wydawany od 1994 r., opublikował w świątecznym nume-
rze  wielkanocnym okazjonalne słowa ks. Tadeusza Wojdata, niekwestionowanego autorytetu mo-
ralnego na Ursynowie, budowniczego największego kościoła w Warszawie: „Święcimy palmy,
święcimy pokarmy, w drugi dzień Świąt istnieje tradycja polewania się wodą. Tradycyjnie przesy-
łamy sobie życzenia. Jednak istotą tych Świąt nie jest pielęgnowanie zwyczajów choćby nawet czci-
godnych. Treścią tych Świąt jest prawda religijna, że Jezus po swej śmierci trzeciego dnia zmartwych-
wstał. Jest to podstawowa prawda głoszona przez Apostołów i wyznawana przez chrześcijan.”

W tym trudnym czasie przebywania w domu, by nie dotknął nas wirus, życzę Tobie, Czytel-
niku prasy lokalnej zdrowia i wytrwałości. Wiadomo, że po burzy wstaje piękny dzień. Kiedyś
pandemia się skończy, kiedyś na nogi staną biznesy. Smak świątecznego jajka niesie w sobie
nadzieję.

A n d r z e j  R o g i ń s k i

Prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski zaapelo-
wał do premiera Mate-
usza Morawieckiego o
zmianę organizacji roku
szkolnego 2019/2020 po-
przez przesunięcie termi-
nów egzaminów zewnętrz-
nych w szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawo-
wych.

- W warunkach stanu epide-
mii w Polsce przeprowadzenie
egzaminów stwarzałoby poważ-
ne zagrożenie dalszego rozprze-
strzeniania koronawirusa. Środ-
ki ostrożności, w przypadku du-
żych skupisk zdających, byłyby
trudne do zachowania, a co wię-
cej, ta nadzwyczajna sytuacja
dodatkowo wzmogłaby stres eg-
zaminacyjny uczniów, co mogło-
by skutkować gorszymi wynika-
mi egzaminów – napisał prezy-
dent Trzaskowski w piśmie do
premiera rządu.

Prezydent Warszawy zauwa-
żył, że atmosfera lęku o zdrowie
rodziny, konieczność przebywa-
nia w domach i ograniczony kon-
takt z rówieśnikami negatywnie
wpływają na kondycję psycho-
fizyczną dzieci i młodzieży.

- Apeluję o przesunięcie ter-
minów egzaminów zewnętrz-
nych oraz zmianę kalendarza ro-
ku szkolnego 2019/2020 tak,
aby można było rzetelnie zreali-
zować podstawy programowe i
spokojnie przygotować się do eg-
zaminów – napisał prezydent
m.st. Warszawy. – Decyzja w tej
sprawie uspokoiłaby uczniów,
rodziców, nauczycieli i dyrekto-
rów szkół – dodał.

W Warszawie do egzaminów
powinno przystąpić prawie 15
tysięcy uczniów VIII klas szkół
podstawowych oraz ponad 16
tysięcy maturzystów. 

Egzaminy to nie jedyny pro-
blem związany z edukacją w sto-

licy. Około tysiąca warszawskich
rodzin nie złożyło wniosków re-
krutacyjnych o przyjęcie dziecka
do przedszkola lub szkoły pod-
stawowej. Dlatego, wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców, Warszawa podjęła decyzję
o przedłużeniu rekrutacji. 

Rodzice, którzy nie zarejestro-
wali wniosków w systemie i nie
przesłali ich do przedszkola lub
szkoły pierwszego wyboru, będą
mogli to zrobić do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wnio-
sków w systemie rekrutacyjnym
została ponownie uruchomiona
w poniedziałek 30 marca.

Rodzice, którzy już złożyli
wnioski, nie muszą ponownie ich
składać. Do 23 kwietnia przedłu-
żony zostaje również termin na
uzupełnienie braków we wnio-
skach już złożonych. Przypomina-
my, że dokumenty można prze-
słać na adres e-mail placówki. Nie
trzeba dostarczać ich osobiście.

Co dalej z egzaminami?
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII-PPOOŻŻYYCCZZKKII-
KKRREEDDYYTTYY bez BIK. 
Tel. 577 669 466

KKOONNSSOOLLIIDDAACCJJEE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948

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

FFIIZZYYKKAA, 609 41 66 65 metodyk
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504 057 030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
korepetycje, matury, 605 783 233

NNAAUUKKAA gry na pianinie, 
512 485 680

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::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy, 67 m2, 3 pok., 

ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, 
do wejścia, 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,, 89 m2, wynajęty 
na 10 lat, z najemcą, c. 
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

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

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

!DDoomm, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 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 Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 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

! 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 

!UUssttaannóóww, 75/1000 m2,
okazja, nowy, tylko 475 tys.zł, 
601 720 480

!WWiillaannóóww, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840

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

DDzziiaałłkkii::
!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, ul.

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

!MMookkoottóóww 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840, 

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
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 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, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

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

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

WWMMOO UUssttrroonniiee
ul Batystowa 6 

zatrudni od maja 
(umowa zlecenie) 

pracownika z dz. Ursynów do
sprzątania klatek schodowych 

(2 x w tygodniu). 
Zgłoszenia wysyłać mailowo:

wwmmoo..uussttrroonniiee@@ggmmaaiill..ccoomm
lub 503 070 400 

w godz. 12-13

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

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEE PPRRAACCEE
WYKOŃCZENIOWE. 

Firma Macher, 
tel. 500 383 006

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, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań,
remonty, 669 945 460

MMAALLOOWWAANNIIEE - Tanio, 
887 815 778

MMAALLOOWWAANNIIEE - Wolne Terminy,
887 815 778

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218
MMYYCCIIEE OOKKIIEENN, pranie

dywanów, 669 945 460

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY 
budowlane, 
ogrodzenia, 
513 137 581

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy
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

Zapraszamy na podróż do
Morysina, gdzie stado kil-
kunastu saren potrafi prze-
ciąć drogę spacerowiczów
zagubionych w gęstwinie
prastarego lasu. A to
wszystko tuż przy mieście. 

Niedaleko Jeziora Wilanow-
skiego natkniemy się na Mory-
sin, dawną posiadłość Mauryce-
go Potockiego, od którego imie-
nia obecny rezerwat przyrody
nosi nazwę. Maurycy był jednym
z dzieci Stanisława Kostki Potoc-
kiego i zdrobniale nazywano go
Morysiem.

Pałac jak w Tivoli
O terenach obecnego lasu

przed XIX wiekiem wiadomo
niewiele. Na łowy chodzić miał
tutaj sam król Jan III Sobieski.
Park Morysiński powstał dopie-
ro w  pierwszej  ćwierci XIX wie-
ku kiedy to Aleksandra Potocka
poleciła las łęgowy, pełniący
wcześniej rolę zwierzyńca i miej-
sca do polowań, przekształcić w
park angielski. Wtedy też wznie-
siono miniaturowy pałacyk prze-
znaczony do chwilowych poby-
tów, złożony z piętrowej rotundy
na wzór rzymskiej świątyni We-
sty w Tivoli oraz parterowego
aneksu. Co prawda, obecnie ru-
iny pałacu stoją daleko od wody,
ale w ówczesnych czasach moż-
na było do niego dopłynąć łódką
z Wilanowa. Za autorów projek-
tu tej budowli uważa się Stanisła-

wa Kostkę Potockiego i Chrystia-
na Piotra Aignera. 

W połowie XIX wieku wybu-
dowano też na Morysinie muro-
wany domek stróża w stylu wło-
skiego neorenesansu według
projektu Lanciego, zaś na
wschód od niego stanęła drew-
niana gajówka. Niedaleko po-
stawiono wówczas również neo-
gotycką bramę. 

W 1921 Sumiński i Tenen-
baum tak pisali o Morysinie w
„Przewodniku zoologicznym po
okolicach Warszawy”: „Drogą
albo przez wieś Wilanów jak do
łachy, albo przez park i łódką
przez łachę. Część parku leży
nad łachą, tu właśnie po brze-
gach najliczniej pod Warszawą
żyje żyworódka (Vivipara fa-
sciata Müll). Morysinek jest to
stary, wilgotny, gęsto podszyty
krzewami park. Człowiek nie
opiekuje się nim już od długie-
go czasu, to też zarósł on, zdzi-
czał zupełnie, tak, że w wielu
miejscach przez gąszcz trudno
się przedrzeć.”

W tym stanie romantyczny
park i pałacyk nie przetrwały
drugiej wojny światowej Dopie-
ro wtedy pałacyk i domek stró-
ża popadły w ruinę, zaś roślin-
nośc szybko zdziczała. Miejsce
coraz mniej przypominało park,
a coraz bardziej dziką puszczę z
powalonymi drzewami oraz
bujnym poszyciem. W latach
PRL teren został włączony do

ziem będących pod zarządem
Oddziału Muzeum Narodowe-
go w Warszawie Pałac Wila-
nowski. Planowano utworzyć
tu miejsca do wypoczynku tury-
stycznego, a dla działkowiczów
m.in. wykorzystanie cypla w
rozwidleniu Jeziora Wilanow-
skiego na  przystanie kajakowe,
kąpieliska, ogródki). W 1973
roku Morysin został wpisany do
rejestru zabytków wojewódz-
twa warszawskiego. Teren w
1996 roku stał się również re-
zerwatem przyrody. 

Zielona puszcza
Obecnie teren Morysina to

bardziej las niż dawny park. Śla-
dami dawnych lat są bez wąt-
pienia przetrwałe do dzisiaj ru-
iny pałacu oraz domu stróża i
zachowane nieliczne alejki.
Również w przyrodzie można
dostrzec błyski dawnego parku,
wiele rosnących tutaj drzew by-
ło bowiem sprowadzanych z ca-
łego świata. 

Obecnie na zarośniętym cy-
plu czas wydaje się zatrzymany
w romantycznym splocie łęgu
wiślanego i dawnego parku. Do-
minującymi siedliskiem w rezer-
wacie jest las łęgowy z elemen-
tami grądu niskiego i typowego.
Po wojnie bowiem na skutek bra-
ku pielęgnacji przez kilkadzie-
siąt lat niemal zupełnie zatarły
się ślady ingerencji człowieka.
W parku znajdują się duże ilości
martwego drewna stanowiącego
siedlisko życia wielu organi-
zmów. Kilkadziesiąt drzew re-
zerwatu wykazuje rzadko spo-
tykane rozmiary – topole białe
osiągają do 2 m średnicy pnia (i
wysokości 30-35 m), wiązy do
1,3 m, topole czarne do 2,2 me-
tra. Sporo z nich uznano za po-
mniki przyrody. 

Na  małym, ale gęsto zarośnię-
tym i niedostępnym terenie moż-
na też zobaczyć sporo zwierząt.
Zaobserwowano tu chronione i
rzadkie ptaki, takie jak uszatka,
puszczyk, dzięcioły, strumienów-
ka, wilga czy świergotek drzew-
ny. Spośród ssaków występują
w lesie lisy, sarny, borsuki, kuny,
łasice, norki, wydry, a nawet dzi-
ki. Morysin słynie szczególnie z
obserwacji łasicowatych, według
niektórych autorów widywano
tu nawet gronostaje. 

W rezerwacie występuje też
zaskroniec, o czym informuje ta-
blica tuż przy domu stróża ,
stwierdzono też występowanie
padalca. Warto więc wybrać się
do niezwykłej puszczy pełnej
zwierząt i historii. 

P i o t r  C e l e j

Morysin - puszcza tuż 
przy pałacu Wilanowskim
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