
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

Igranie z wirusem...
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Kultura się otwiera Konie wracają na tor

18 maja „Passie“
stuknie 20 lat!!!
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F rancuski myśliciel Jean de
La Bruyere wykazał swego
czasu dręczącą niepewność

występując z kwestią: „Nie wiado-
mo, co jest niebezpieczniejsze –
podjąć błędną decyzję, czy nie po-
dejmować żadnej”. Nie czynię tu
bynajmniej aluzji do jakichkolwiek
wydarzeń politycznych w Polsce,
lecz do tego, że 20 lat temu tygo-
dnik „Pasmo”, któremu miałem
wtedy zaszczyt naczelnikować,
znalazł się nagle na zakręcie z po-
wodów czysto personalnych. Za-
proponowałem wtedy założenie
nowego pisma i słowo ciałem się
stało. W błyskawicznym tempie po-
wstała „Passa” z podkreśleniem, iż
jest to tygodnik sąsiadów. Wystar-
towawszy w nakładzie 50-70 tysię-
cy egzemplarzy, rozgościliśmy się w
południowej części Warszawy i na
jej obrzeżach, sięgając swoimi mac-
kami od Mokotowa, Ursynowa i
Wilanowa, poprzez Konstancin i
Piaseczno aż do Lesznowoli, która
zresztą w pewnym fragmencie uli-
cy Puławskiej graniczy z Ursyno-
wem, stanowiącym nasz matecz-
nik. Był taki moment, iż pojawili-
śmy się nawet na terenie Radomia,
mając tam swoją filię. 

P ierwszy numer nowego ty-
godnika ukazał się 18 maja
2000 roku i od tamtego mo-

mentu nasza dobra (niekoniecz-
nie  dla przeciwników) „Passa” –
wciąż trwa. Co nie znaczy bynajm-

niej, że upajamy się samozadowo-
leniem i uważamy, że czasopismo
dostarczane Szanownym Czytel-
nikom w formie papierowej i elek-
tronicznej – jest doskonałe. Póki
jednak istnieje wolność wyboru
mediów, możemy tylko powiedzieć,
że „de gustibus non disputandum
est”. Zatem – kto chce, niech czyta,
a komu nie odpowiada treść „Pas-
sy”, ten może nas ignorować. Oba
podejścia akurat nie wiążą się z ja-
kimikolwiek kosztami. 

T ylko najstarsi przyjaciele re-
dakcji pamiętają, że począt-
kowo mieściła się ona na

parterze świeżo wzniesionego bu-
dynku przy ulicy Migdałowej i cie-
szyliśmy się wtedy, iż naszą są-
siadką jest bardzo lubiana aktor-
ka Aleksandra Woźniak, której
wielką popularność przyniosła ro-
la w serialu „Trzynasty posteru-
nek”. Utrzymywaną w domowej
atmosferze restaurację „Bzik kuli-
narny” mieliśmy zaraz za rogiem,
a dosłownie o rzut beretem – sie-
dzibę władz gminy Ursynów. Tak,
gminy, bo taki status administra-
cyjny miała wówczas obecna dziel-
nica. Funkcję burmistrza sprawo-
wał w Stanisław Faliński, który w
tamtym czasie mógł tylko poma-
rzyć o powstaniu tak eleganckim
ratusza, jaki dziś znajduje się u
zbiegu alei Komisji Edukacji Naro-
dowej i ul. Indiry Gandhi. Gdy
„Passa” stawiała jeszcze pierwsze
kroki na rynku, budynek urzędu
gminy można było  scharakteryzo-
wać od strony architektonicznej
jako nie tyle wczesny barok, co
późny barak. Dopiero rozważano
możliwości stworzenia nowocze-
snego lokum, biorąc między inny-
mi pod uwagę wieżowiec Galerii
Ursynów, mający tuż obok stację
metra Natolin. W końcu przewa-
żyła koncepcja zbudowania osob-

nego gmachu, a co ciekawe – we
wszystkich podstawowych spra-
wach partia dzierżąca władzę
działała na ogół w pełnej zgodzie
z lokalną opozycją, co widać było
również po tym, jak samodzielna
gmina stała się już po prostu jed-
ną z dzielnic Warszawy. 

S ympatyczną pamiątką tam-
tego zgodnego działania pro
publico bono pozostaje  nie

tylko ratusz, lecz także minista-
dion piłkarsko-lekkoatletyczny
przy Koncertowej, zbudowany –
jeśli mnie pamięć nie myli – w cza-
sie, gdy prezydentem stolicy był
śp. Lech Kaczyński. Bodaj czterech

księży uczestniczyło w uroczysto-
ści otwarcia stadionu, co mogło
najlepiej świadczyć, jak ważny to
był obiekt i jak Kościół docenia ro-
lę sportu. Na tym właśnie obiekcie
został rozegrany pod egidą „Passy”
pamiętny mecz piłkarski pomię-
dzy reprezentacją Ursynowa i
Reszty Miasta, zakończony zwy-
cięstwem gospodarzy, mimo że w
drużynie przeciwników wystąpił
sam Dariusz Dziekanowski, a
obok niego – znakomity aktor, a
jednocześnie wyborny piłkarz
Marcin Dorociński. Jednym z naj-
mocniejszych punktów naszego ze-
społu okazał się proboszcz parafii

św. Ojca Pio – ks. kanonik Ignacy
Dziewiątkowski. Wraz z nim
mógłby teraz zagrać w reprezenta-
cji dzielnicy inny świetny futboli-
sta – ks. prałat Dariusz Gas, który
przybył na Ursynów z Piaseczna,
obejmując parafię Wniebowstą-
pienia Pańskiego. Obaj ci probosz-
czowie mają zresztą do kompanii
na Ursynowie trzeciego entuzja-
stę futbolu – ks. kanonika Adama
Zelgę (parafia bł. Edmunda Boja-
nowskiego). 

R ozpisuję się tak o sprawach
piłkarskich, ponieważ Oj-
cem Chrzestnym „Passy”

jest były trener reprezentacji naro-

dowej Jerzy Engel, zaprzyjaźniony
z redakcją od zarania, podobnie
jak długoletni propagator tenisa
na Ursynowie – Bernard Rejniak i
kibicująca nam zawsze piosenkar-
ka Elżbieta Wojnowska, której śp.
mąż Andrzej Ibis-Wróblewski pi-
sywał u nas cotygodniowe felieto-
ny („Piórkiem Ibisa”). Mieć na ła-
mach ogólnopolski autorytet w
dziedzinie poprawności językowej
– to był nie lada zaszczyt. Na doda-
tek czytelnicy dobrze pamiętali, że
to Ibis okazał się inicjatorem utwo-
rzenia na Ursynowie pierwszego
w Polsce studia telewizji kablowej
(Ursynat) i lokalnego tygodnika
„Pasmo”, którego pierwszym re-
daktorem naczelnym został zna-
ny dziś dobrze z audycji „Szkło
kontaktowe” w TVN – Marek Przy-
bylik, młodszy kolega Ibisa z „Ży-
cia Warszawy”. 

W jakimś sensie „Passa”
jest kolejnym ogniwem
w całym ciągu kulturo-

wych przedsięwzięć ursynowskich,
które pięknie zapoczątkował kiedyś
Dom Sztuki ze swym niezrówna-
nym popularyzatorem dobrego fil-
mu, a od lat wielu już dyrektorem
tej placówki – Andrzejem Buko-
wieckim. Dawnymi laty mówiło
się, że trzeba coś zrobić, żeby Ursy-
nów nie był li tylko sypialnią War-
szawy. Dziś warto zadbać, by w
dobie zalewającego nas prymitywi-
zmu i niszczenia rzeczywistych au-
torytetów – dzielnica nie zasnęła
intelektualnie. Ponieważ chińsz-
czyzna wypiera dziś nawet ame-
rykańszczyznę, jako motto „Pas-
sy” na najbliższe lata obrałbym sło-
wa Konfucjusza: lepiej zapalić jed-
ną małą świeczkę niż skarżyć się na
ciemność. 

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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Przed Urzędem Dzielnicy Ursynów w ramach
kontynuacji programu „Zwierzak w wielkim mieście”
po zimowej przerwie powróciło poidełko z Puckiem.
Niestety ze względu na panującą pandemię
koronawirusa nie można wystawić reszty poidełek we
wszystkich dotychczasowych lokalizacjach, ponieważ
w większości przypadków ich dotychczasowi
„opiekunowie” są niedostępni. 

Wysoka temperatura potrafi dokuczyć nie tylko ludziom, ale
także zwierzętom. W nadchodzących miesiącach Warszawie grozi
jeszcze większa susza niż w roku ubiegłym. Zarówno zwierzęta
spacerujące z właścicielami jak i te wolno żyjące będą mieć
utrudniony dostęp do wody. Bardzo ważne jest umieszczanie w
przestrzeni miejskiej poideł, które postawione w różnych
lokalizacjach, stają się dodatkowym źródłem wody dla
potrzebujących zwierząt.

Dlatego wzorem ubiegłego roku zachęcamy wszystkich przyjaciół
zwierząt do wystawiania pojemników z wodą, aby w ten sposób
pomóc czworonogom, ptakom i owadom nawet w tym trudnym dla
wszystkich czasie. Pamiętajmy, że woda powinna być regularnie
wymieniana i uzupełniana (min. dwa razy dziennie) – przypominają
ursynowscy urzędnicy.

Po zapoznaniu się z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 4 maja br.,
podjęto decyzję o wstrzymaniu się z uruchomieniem tężni
„Maciejka” oraz fontanny w Parku im. Jana Pawła II – informuje
Urząd Dzielnicy Ursynów. 

Mogą być to miejsca gromadzenia się ludzi, tym samym
zwiększające ryzyko zarażenia COVID-19. Na razie nie wiadomo
kiedy możliwe będzie ich otwarcie.

Jedna z ursynowskich organizacji pozarządowych –
Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka walczy o
laur w konkursie na najlepszą inicjatywę w 2019 roku
S3KTOR w kategorii „PROGRAMOWE”. 

Fundacja od początku działalności aktywizuje seniorów i społecz-
ność lokalną Ursynowa, organizując zajęcia i imprezy dla szerokiej
grupy odbiorców. Zeszłoroczny projekt „Być na chodzie” czeka na
głosy mieszkańców Ursynowa do 15 czerwca!

„Być na chodzie” to inicjatywa, która była skierowana przede
wszystkim do ursynowskich seniorów. W trakcie projektu fundacja
przeprowadziła 392 godzin zajęć merytorycznych i aktywności ta-
kich jak: malarstwo, rysunek, warsztaty psychologiczne, spotkania
z grami planszowymi, Klub Foto, nauka języków obcych oraz dwa
bale przebierańców i plenerowe spotkanie „Przywitanie wiosny”.
Z działań w trakcie projektu skorzystało ponad 700 osób, nie licząc
tych, którzy poza projektem odwiedzili wystawy i pokazy multime-
dialne. Ponad 100% frekwencja na zajęciach potwierdziła, że życiu
seniora można nadać sens i wartość, jednocześnie przygotować
do godnej starości

11 maja zostały otwarte
wszystkie placówki Ursy-
noteki (z wyjątkiem Czy-
telni Naukowej). 

Wypożyczalnie oraz bibliote-
ki dla dzieci są udostępnione w

ograniczonym zakresie, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Roz-
woju i rekomendacjami Bibliote-
ki Narodowej. 

Mieszkańcy Ursynowa w bez-
piecznych warunkach i z zacho-

waniem środków ostrożności
mogą już korzystać z zasobów
ursynowskich bibliotek.

Nowe zasady funkcjonowania
Ursynoteki:

1. W lokalu biblioteki (w za-
leżności od powierzchni) mogą
przebywać max . 4 osoby.

2. Zawieszone jest korzysta-
nie ze zbiorów bibliotecznych na
miejscu.

3. Ogranicza się użytkowanie
księgozbioru w wolnym dostępie,
a wypożyczanie zbiorów odbywa
się tylko na zewnątrz do domu.

4. Zaleca się rezerwowanie
zbiorów on-line i telefonicznie.

5. Ogranicza się wykorzysty-
wanie multimediów i innych

urządzeń aktywowanych do-
tykiem.

6. Przy wypożyczaniu zbio-
rów Biblioteki lub odbiorze re-
zerwacji użytkownik musi mieć
założoną maskę i jednorazowe
rękawice oraz zachować bez-
pieczną odległość zgodnie z in-
formacją wizualną i wytyczny-
mi GIS.

7. Zwrócone książki i multi-
media obowiązuje trzydniowa
kwarantanna.

8. Zawieszona jest oferta kul-
turalno-edukacyjna Biblioteki.

Aktualne godziny otwarcia
placówek dostępne są na stro-
nie www.ursynoteka.pl.

r e d .

W czwartek 14 maja War-
szawa otworzy ośrodki
sportu i rekreacji, a 18
maja – żłobki i przedszko-
la. Trwa dezynfekcja tere-
nów w pobliżu przedszkoli
i żłobków, są realizowane
zakupy środków ochrony
osobistej. Miasto samo
opracowało również część
procedur nieuwzględnio-
nych w wytycznych rządu.

Dlaczego to wszystko 
tak długo trwa?

W pierwszej kolejności mia-
sto musiało zapewnić bezpie-
czeństwo osób, korzystających
z obiektów sportowych, dzieci
przebywających w placówkach i
personelu. Z tych względów
przygotowywaliśmy się do
otwarcia placówek i jednostek
pod kątem:

–opracowania we własnym
zakresie części niezbędnych pro-
cedur i instrukcji w razie np. za-
każenia koronawirusem dzieci
w placówkach;

– przygotowania do ogrom-
nej operacji logistycznej i finan-
sowej, polegającej na zakupie
prawie 3 mln par rękawiczek,
ponad 200 tys. maseczek jedno-
razowych i ponad 120 tys. mase-
czek wielorazowego użytku, bli-
sko 23 tys. przyłbic i ponad 3,5
tys. fartuchów;

– dezynfekcji 1 tys. obiektów
metodą ozonowania w 7 dni –
od 8 do 12 maja zdezynfekowa-
no już ponad 430 obiektów w
całym mieście, m.in.: na Bemo-
wie, w Wilanowie, Pradze-Pó-
łnoc czy Targówku. W tym ty-
godniu ozonowanie będzie kon-
tynuowane.

– To skomplikowana logistycz-
nie i finansowo operacja, na któ-
rej przygotowanie i realizację
Warszawa miała zaledwie kilka
dni – mówi Rafał Trzaskowski,

prezydent m.st. Warszawy.  – Re-
alizujemy wielomilionowe zaku-
py - łącznie kupimy blisko 3,3
mln sztuk niezbędnych środków
ochrony osobistej. Potrzebuje-
my tego sprzętu, abyśmy mogli
bezpiecznie zacząć otwierać
przedszkola i żłobki oraz obiek-
ty sportowe – dodaje.

Uruchomienie ośrodków
sportowych

Od 14 maja zostaną otwarte
ośrodki sportowe, których dzia-
łalność dopuszczają rządowe
wytyczne, a więc obiekty, funk-
cjonujące na otwartej przestrze-
ni - boiska piłkarskie, warszaw-
skie Orliki i Syrenki (wielofunk-
cyjne obiekty sportowo-rekrea-
cyjne), korty tenisowe, bieżnie
oraz infrastruktura przyszkolna.
Wciąż pozostaną zamknięte pły-
walnie czy hale sportowe.

– 4 maja wystąpiłem do Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego
(GIS) o szczegółowe wytyczne
sanitarne dla otwarcia obiektów
sportowych. 6 maja otrzymałem
część wytycznych z wnioskiem,
abyśmy sami - jako samorząd -  je
uzupełnili. Tak zrobiliśmy – wy-
jaśnia Rafał Trzaskowski i doda-
je: – Powstały szczegółowe wy-
tyczne, uwzględniające specyfi-
kę dyscyplin i obiektów. Do ich
przygotowania zaprosiliśmy
warszawskie kluby sportowe.
Projekt wytycznych został prze-
słany do GIS. Wskazaliśmy ter-
min na ich zatwierdzenie - do
13 maja. Otwarcie obiektów
sportowych nastąpi za dwa dni,
czyli w czwartek.

Instrukcje dotyczą m.in. zor-
ganizowania przez zarządców
obiektów strefy przemieszcza-
nia się, aby uczestnicy i trenerzy
rozpoczynający i kończący swo-
je aktywności fizyczne nie mie-
li ze sobą kontaktu lub kontakt
ten był możliwie najbardziej

ograniczony; ustalenia limitów
osób, korzystających z kortu te-
nisowego, gdzie w tym samym
czasie może przebywać nie wię-
cej niż czterech uczestników i
jeden trener, natomiast na bież-
ni lekkoatletycznej będzie obo-
wiązywał  jeden tor odstępu
między uczestnikami.

W poniedziałek otwarcie
żłobków i przedszkoli

Rząd dopuścił możliwość
otwarcia przedszkoli i żłobków
od 6 maja. Warszawa ustaliła,
że placówki zostaną otwarte po-
nownie 18 maja. Również i w
tym przypadku przygotowano
instrukcje i procedury w zakresie
dostosowania pracy placówek w
czasie pandemii - wpłynęło to
na termin uruchomienia przed-
szkoli i żłobków, jednak uzupeł-
nienie wytycznych GIS było ko-
nieczne do zapewnienia maksi-
mum bezpieczeństwa malu-
chom i personelowi na wypadek
zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z wytycznymi rządo-
wymi do jednej grupy w przed-
szkolu lub żłobku można przyjąć
12 dzieci. W placówkach będą
wprowadzone odpowiednie pro-
cedury funkcjonowania, m.in.:
przyjęcia do grup będą się od-
bywały tylko w określonych go-
dzinach. Zdrowe osoby, przypro-
wadzające i odprowadzające
dzieci, będą musiały przestrze-
gać środków ostrożności - osła-
niać usta i nos, dezynfekować
ręce lub nosić rękawiczki jedno-
razowe. W przestrzeni wspólnej
będą mogli przebywać rodzice
przy zachowaniu co najmniej 2
m dystansu. Ponadto, czas po-
bytu będzie ograniczony do nie-
zbędnego minimum – rodzice
powinni jak najszybciej przeka-
zać lub odebrać dziecko, nie po-
winni spacerować po placówce
czy prowadzić rozmów telefo-

nicznych. Sale będą wietrzone
co godzinę, dzieci będą pilno-
wane, aby często myły ręce
(m.in. przed posiłkiem, po po-
wrocie ze świeżego powietrza).
Place zabaw będą dezynfekowa-
ne, a dzieci będą z nich korzysta-
ły wyłącznie w małych grupach.
W przedszkolach nie będzie żad-
nych zajęć dodatkowych ani im-
prez okolicznościowych.

W tym tygodniu trwają przy-
gotowania żłobków i przedszko-
li do przyjęcia dzieci:

- placówki są sprzątane;
- usuwane są zabawki i

wszystkie sprzęty, których nie
da się zdezynfekować; 

- dezynfekowane są okolice
przedszkoli, żłobków, place
zabaw;

- przygotowywane i wdraża-
ne są instrukcje postępowania,
wynikające z wytycznych sani-
tarnych.

Jeszcze w tym tygodniu wszy-
scy rodzice, którzy zdecydują się
na oddanie dziecka do żłobka
lub przedszkola, dostaną szcze-
gółowe instrukcje.

Podsumowano wyniki ankiet
rozesłanych do rodziców war-
szawskich przedszkolaków i ma-
luchów, uczęszczających do
żłobka. Jedynie 27 proc. rodzin
zgłosiło chęć oddania dzieci do
przedszkoli, a tylko 34 proc. w
przypadku żłobków. Oznacza to,
że do żłobków trafi 4500 dzieci,
a do przedszkoli 15 401 na 63
500 dzieci, uczęszczających w
tym roku szkolnym do placówek.

Zgodnie z rekomendacją rzą-
du w pierwszej kolejności do pla-
cówek przyjmowane będą dzie-
ci osób, które walczą z epidemią
(służba medyczna, służby mun-
durowe). 

Kiedy czas 
na zoo?

W związku z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 19 kwiet-
nia 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń,
do odwołania nie można korzy-
stać z ogrodów zoologicznych,
placów zabaw oraz ogrodów jor-
danowskich w części, gdzie znaj-
duje się  plac zabaw lub urzą-
dzenia przeznaczone do zaba-
wy dzieci. To rząd zadecyduje,
kiedy będzie można otworzyć
warszawskie zoo.

Jeśli będzie to możliwe, pla-
cówka udostępniona zostanie
etapami – najpierw mieszkańcy
i turyści będą mogli spacerować
alejkami przy wybiegach dla
zwierząt, które są na świeżym
powietrzu. Dopiero w kolejnych
etapach będzie można otworzyć
pawilony, takie jak słoniarnia czy
ptaszarnia, a następnie organizo-
wać warsztaty i lekcje dla grup
dzieci. r k

Etapy otwarcia miejskich 
placówek w czasie epidemii

Biblioteki na Ursynowie już otwarte

Pucek Ursynowski powrócił

Fontanna oraz tężnia zamknięte

Powalczmy o zwycięstwo
projektu z Ursynowa!
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

Pandemia tzw. koronawi-
rusa spowodowała czaso-
we zamknięcie warszaw-
skich instytucji kultury.
Sprawdziliśmy, które są
już znowu otwarte i jak
należy się w nich 
zachowywać. 

Trwała wojna. Przyniesiono
Winstonowi Churchillowi pro-
jekt budżetu kraju. Przeczytał
uważnie i zapytał:

– A gdzie pieniądze na kulturę?
– Przecież trwa wojna, więc

jaka kultura?!
Jeżeli nie ma kultury, to o co

my, do cholery, walczymy?! –
zdziwił się Churchill.

Czy ta historia była auten-
tyczna, do końca się nie dowie-
my, pandemia koronawirusa
pokazała nam jednak jak bar-
dzo brakuje nam uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Wraz z
kolejnym etapem odmrażania
gospodarki otwarte mogą być
placówki kulturowe. Sprawdzi-
liśmy, jak sytuacja wygląda w
Warszawie. 

Prywatne i państwowe 
otwarte

Pierwsze otwierają się Mu-
zeum Polskiej Wódki i Muzeum
Życia w PRL. W praskim Mu-
zeum Polskiej Wódki liczba gości
jest ograniczona do 10 osób w
grupie (wcześniej grupy było 25-
osobowe). Wszelkie multimedia
i urządzenia uruchamiane do-
tykiem będą dotykane wyłącznie
przez przewodnika grupy. Mu-
zeum jest otwarte od wtorku do
niedzieli w godz. 12-20.

W Muzeum Życia w PRL do-
datkową atrakcją są pamiątko-
we maseczki bawełniane z ory-
ginalnymi grafikami z PRL. Za-
kup wspiera działalność mu-
zeum. Otwarte codziennie w
godz. 10-17.

Działa również podległy Mi-
nisterstwu Kultury Zamek Kró-
lewski. Tu zwiedzanie jest wy-
łącznie indywidualnie. Dyrek-
cja wprowadziła również go-
dzinny limit zwiedzających: 100
osób na godzinę. Wejście wy-
łącznie przez Bramę Zegarową.
Muzeum jest  otwarte od wtor-
ku do piątku w godz. 12-17, so-
boty i niedziele w godz. 10-17.
Ogrody zamkowe można zwie-
dzać w godz. 10-20. Nie ozna-
cza to jednak, że wszystkie in-
stutucje podlegające minister-
stwu zostały otwarte. Wciąż na
otwarcie czekają m. in. Pałac w
Wilanowie, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego czy Mu-
zeum Historii Żydów Polskich
POLIN. 

We wtorek 12 maja otwarte
zostało Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej, następnego dnia gale-
ria Zachęta. Od środy 6 maja
udostępniono także dla zwie-
dzających park plenerowy Mu-
zuem Wojska Polskiego, który
będzie otwarty przez cały ty-
dzień w godzinach 9-18.  Otwar-
ty został też park plenerowy na
przy ul. Sobieskiego na Sadybie.
W najbliższy weekend swoje bra-
my ma otworzyć Warownia
Jomsborg. 

Warszawa 
otwiera ogród

Miejskie muzea przygotowują
się na ponowne otwarcie. Otwar-
ty jest tylko ogród na dachu Cen-
trum Nauki Kopernik. Spacero-
wać można codziennie od godz.
10 do 20. 

Warszawa na razie nie otwo-
rzy jednak swoich muzeów. Ze
względu na zbyt późne i niepre-
cyzyjne rekomendacje rządowe
w Warszawie placówki będą
otwierane stopniowo i w póź-
niejszych terminach. Zamknię-

te są zarówno muzea, jak i eks-
pozycje, np. w Barbakanie. War-
szawa przygotowuje plan otwar-
cia, mając na uwadze przede
wszystkim bezpieczeństwo
mieszkańców – czytelników,
zwiedzających oraz pracowni-
ków instytucji. W pierwszej ko-
lejności, od 11 maja, będą otwie-
rane biblioteki. 

Na razie muzea pozostają za-
mknięte, powstają obecnie pro-

cedury dotyczące bezpieczne-
go zwiedzania. Przestój związa-
ny jest również z koniecznością
dokonania odbioru przez Sane-
pid. Warto śledzić profile mu-
zeów na Facebooku, tam naj-
szybciej mają się pojawić daty
otwarcia. Wszędzie będzie obo-
wiązywał zwiększony rygor sa-
nitarny oraz obowiązek zakry-
wania nosa i ust. 

P i o t r  C e l e j

Warszawska kultura otwiera się na nowo

Schronisko Na Paluchu stopniowo powraca do normal-
nego funkcjonowania. Od piątku 15 maja, wolontariu-
sze placówki będą mogli odwiedzać zwierzęta oraz wy-
prowadzać psy na spacer. Paluch będzie otwierany eta-
pami z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Obecnie psami i kotami opiekują się pracownicy schroniska w try-
bie trójzmianowym. W związku z głosami wolontariuszy Palucha
o chęci powrotu do działań charytatywnych, Warszawa zainicjowa-
ła dwie wideokonferencje, dotyczące etapów bezpiecznego otwie-
rania placówki – udział w nich wzięli Justyna Glusman, dyrektor-
ka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st.
Warszawy, pracownicy Palucha, Biura Ochrony Środowiska i przed-
stawiciele wolontariuszy.

We wtorek 12 maja, uczestnicy spotkania uzgodnili, że od piąt-
ku 15 maja, zostaną wprowadzone pierwsze dyżury wolontariuszy.
Na Paluchu będzie mogło działać pięciu psich opiekunów dziennie
i pięciu poza terenem schroniska oraz dwóch kocich wolontariuszy
w tygodniu. Rozluźnianie obostrzeń odbędzie się z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa, a miasto zapewni środki ochronne, by za-
pobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dalszym ciągu Schronisko Na Paluchu będzie niedostępne
dla odwiedzających. Wznowione zostaną natomiast spacery przeda-
dopcyjne, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli poznać psa poza te-
renem schroniska. Placówka w ramach pierwszego etapu powró-
ci do przyjmowania darów od mieszkańców i firm - początkowo tyl-
ko w postaci karmy w oryginalnym opakowaniu.

W następnych etapach Schronisko Na Paluchu uruchomi kolej-
ne działania i programy, np. szkolenia dla wolontariuszy, praktyki
studenckie, wstęp dla osób z zewnątrz, zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży. Konkretna data uruchomienia drugiego etapu
zostanie uzgodniona na kolejnym spotkaniu z wolontariuszami, któ-
re odbędzie się w piątek 22 maja.

Wolontariusze powrócą 
do schroniska na Paluchu
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Co roku, 9 maja świętuje-
my jedność i pokój w Euro-
pie, ponieważ to właśnie 9
maja 1950 r. podczas
przemówienia wygłoszo-
nego przez Roberta Schu-
mana została zapropono-
wana taka nowa forma
współpracy politycznej,
która uniemożliwiłaby
wybuch nowej wojny. Tego
dnia rozpoczął się proces
jednoczenia Europy.

Pomysł polegał na utworze-
niu ponadnarodowej instytucji
europejskiej, sprawującej zarząd
nad całą produkcją węgla i stali.
EWWiS była pierwszą w historii
ponadnarodową instytucją eu-
ropejską, która ostatecznie prze-
kształciła się w Unię Europejską,
jaką dziś znamy.

Zjednoczona Europa wciąż
pozostaje największym darczyń-
cą na świecie, a przekazywane
środki przynoszą długotrwałe
efekty i zmieniają na lepsze życie
ludzi na całym świecie. Musimy
pamiętać, że sami również odno-
simy długofalowe korzyści zwią-
zane z ich przekazywaniem –
uczymy się współpracy i wza-
jemnej odpowiedzialności, jak
również dbamy o nasze bezpie-
czeństwo i rozwój gospodarczy
w przyszłości. W maju tego roku
minęło też 16 lat (1.05.2004) od
naszego wstąpienia do Unii Eu-
ropejskiej.

Na Mokotowie w 2017 roku
rondo u zbiegu ulic Wołoskiej,
Odyńca i Racławickiej otrzyma-
ło nazwę Roberta Schumana. In-
formacja o patronie znajduje się
także na tablicy umieszczonej
na kamieniu w pobliżu ul. Ra-
cławickiej. Burmistrz Rafał Mia-
stowski, pamiętając o warto-
ściach europejsk złożył w tym
miejscu wiązankę kwiatów.

Urząd Dzielnicy Mokotów ja-
ko jednostka, która sprawuje
nadzór nad pracą mokotowskich
szkół, stara się w jak najwięk-
szym możliwym stopniu wyko-
rzystywać dofinansowania unij-
ne. Od momentu powołania w
Urzędzie Dzielnicy Zespołu Fun-

duszy Europejskich wsparciem
zostało objętych 11 placówek
edukacyjnych. Łączna wartość
projektów wyniosła ponad 6
mln. złotych.

W ramach tej kwoty placówki
oświatowe zostały wyposażone
w niezbędne narzędzia i sprzęty
dydaktyczne, zaś uczniowie pod-
nieść mogli swoje kwalifikacje
zawodowe, zwiększając tym sa-
mym swoje szanse na rynku pra-
cy. Wpływ miała na to realiza-

cja w ramach projektów licznych
kursów zawodowych, szkoleń,
wyjazdów edukacyjnych i bran-
żowych, a także staży u praco-
dawców.

Unijne wsparcie pozwoliło
między innymi na zakup: ska-
nera 3D z oprogramowaniem
oraz komputerów stacjonarnych
dla Zespołu Szkół Odzieżowych
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr
22, stanowiska dydaktycznego
hydrauliki siłowej, tabletów oraz
serwera dla Technikum Mecha-
tronicznego nr 1, jak również
wyposażenia placu zabaw i sali
rehabilitacyjnej w Przedszkolu
z oddziałami Integracyjnymi nr
326 „Chatka Skrzatka”.

Ponadto w ramach prioryte-
tów mających na celu podnosze-
nie kwalifikacji osób dorosłych
na terenie Dzielnicy Mokotów
zrealizowano projekt „Podnieś
kompetencje na Mokotowie”.
Wzięło w nim udział 100 pracu-
jących mieszkańców dzielnicy.
Udział w projekcie umożliwił
uczestnikom podniesienie kwali-
fikacji komputerowych i języko-
wych, co przyczyniło się do wzro-
stu ich konkurencyjności na ryn-
ku pracy, jak również zwiększe-
nia samoświadomości w obsza-
rze samokształcenia zawodowe-
go bez względu na wiek.

Warto wspomnieć, że moko-
towskie szkoły również realizu-
ją liczne projekty finansowane
w ramach programu Erasmus
+. Program ten wspiera eduka-
cję, szkolenia oraz różnego ro-
dzaju młodzieżowe i sportowe
inicjatywy w całej Europie. Jed-
nym z jego głównych celów jest

nawiązanie współpracy między-
narodowej w ramach szeroko ro-
zumianej edukacji.

W chwili obecnej Zespół Fun-
duszy Europejskich dla Dziel-
nicy Mokotów realizuje trzy
projekty edukacyjne, dwa pro-
jekty są skierowane do szkół
branżowych, ich główny cel to
podnoszenie kompetencji za-
wodowych u uczniów i nauczy-
cieli, trzeci projekt wspiera pod-
noszenie kompetencji cyfro-

wych 264 mieszkańców 
Warszawy.

W ramach funduszy unijnych
na terenie Dzielnicy Mokotów re-
alizowane były również projekty
wykraczające poza sferę eduka-
cyjną. Wśród nich wyróżnić moż-
na: „Utworzenie parku wokół
Stawu Służewieckiego wraz z
przywróceniem zbiornikowi jego
funkcji retencyjnej” oraz „Termo-
modernizację budynków uży-
teczności publicznej na terenie
m. st. Warszawy”. Pierwszy z
nich polegał na utworzeniu no-
wego parku na terenie dzielnicy
Mokotów dzięki zagospodaro-
waniu obszaru o powierzchni
5,11 ha u zbiegu ulic Puławskiej
i Rzymowskiego. Celem realiza-
cji inwestycji było wykorzystanie
potencjału powyższego obszaru
i stworzenie miejsca rekreacji i
wypoczynku, mającego pozy-
tywny wpływ na jakość życia
mieszkańców. Wartość projektu
wyniosła 10 088 291,48 zł z cze-
go 6 993 530,54 zł stanowiło do-
finansowanie z Funduszy UE.
Drugi z nich polegał na termo-
modernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 271 przy ul. Nie-
gocińskiej 2 o powierzchni netto
4014,40 m2, w ramach której do-
cieplono ściany zewnętrzne poni-
żej i powyżej gruntu, wymienio-
no komplet zewnętrznej ślusarki
okiennej i drzwiowej (okna,
drzwi witryny zewnętrzne) oraz
wyremontowano schody ze-
wnętrzne oraz zadaszenie wej-
ścia głównego. Wartość projektu
wyniosła 6 806 746,39 zł z czego
4 182 138,64 zł stanowiło dofi-
nansowanie z Funduszy UE.

W sobotę, w zmienionej
formie, odbyły się uroczy-
stości związane z 75. rocz-
nicą wyzwolenia obozu KL
Stutthof. 9 maja 1945 ro-
ku wojska radzieckie
oswobodziły niemiecki
obóz koncentracyjny, w
którym zginęło około 65
tysięcy osób.

Burmistrz Rafał Miastowski
jako członek Rady Muzeum przy
Muzeum Stutthof w Sztutowie
oddał hołd ofiarom obozu pod
Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Ze względu na wyjątkową sytu-
ację, oficjalna część tegorocznych
obchodów przeniosła się jednak
do sieci. To tam zorganizowano

akcję To MY jesteśmy Pamięcią!,
której celem jest zgromadzenie
do końca roku 2077 nagrań frag-
mentów relacji byłych więźniów
obozu Stutthof, czyli dokładnie
tyle, ile dni trwała II wojna świa-

towa w Europie oraz funkcjono-
wał niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Stutthof.
Do akcji przyłączył się również
burmistrz Mokotowa. 

F o t .  M u z e u m  S t u t t h o f

Ptaki wymagają dokar-
miania wyłącznie w zimie
w okresie najniekorzyst-
niejszych warunków pogo-
dowych (mróz, gruba po-
krywa śnieżna).

Aby nie zaszkodzić ptakom,
należy dokarmiać je czystym,
suchym, naturalnym oraz świe-
żym pokarmem, w małych ilo-
ściach np. łuskanym ziarnem sło-
necznika czy pszenicą. Niezje-
dzony, zalegający pokarm gni-
je, jest siedliskiem bakterii i groź-
nych dla ptaków chorób. Dokar-
miajmy ptaki z głową!

Na początku bieżącego 
roku został ogłoszony
konkurs plastyczny 
„Żonkile Pamięci” dla
uczczenia 77. rocznicy wy-
buchu powstania w getcie
warszawskim.

Konkurs został zorganizowa-
ny przez Państwowe Ognisko Ar-
tystyczne „Nowolipie” objęty ho-
norowym patronatem Muzeum
Żydów Polskich.

Nauczyciel historii zgłosił w
nim udział uczniów Szkoły
Podstawowej ni 107. Uczniowie
oddali prace w przewidzianym
terminie, lecz niestety, z powo-
du epidemii koronawirusa nie
doszło do sfinalizowania kon-
kursu.

Aby docenić wysiłek uczniów,
prezentujemy ich prace.

Od 11 maja biblioteki są
stopniowo otwierane.
Oczywiście wszystko z za-
chowaniem niezbędnych
procedur dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa czy-
telników i pracowników
instytucji.

Wśród nowych zasad funk-
cjonowania są m. in. ogranicze-
nia w liczbie osób przebywają-
cych na terenie biblioteki (in-
formacja o maksymalnej licz-
bie osób będzie podana przed
wejściem do biblioteki), brak
wolnego dostępu do półek, od-
dzielne stanowiska do zwrotu
i wypożyczenia książek, obo-
wiązkowe rękawiczki i masecz-
ki u osób korzystających z bi-
blioteki, szyby pleksi lub przy-
łbice dla pracowników.

Dzień Europy...

Dokarmiajmy ptaki z głową!

75. rocznica wyzwolenia obozu KL Stutthof

Konkurs
plastyczny

„Żonkile 
Pamięci”

Biblioteki 
już czynne
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W imieniu członków sto-
warzyszenia Otwarty Ur-
synów i mieszkańców Ur-
synów przekazaliśmy 130
płynów do dezynfekcji
rąk do ursynowskiego
Ośrodka Pomocy Społecz-

nej przy ul. Cybisa. Płyny
te zostały zakupione z
części składek członków
naszego stowarzyszenia
oraz indywidualnych
wpłat mieszkańców na-
szej dzielnicy. 

W tym miejscu chcielibyśmy
bardzo serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom naszej
dzielnicy, którzy odpowiedzieli
na nasz apel i wpłacili na konto
naszego stowarzyszenia pienią-
dze, które mogliśmy przezna-
czyć na zakup większej ilości
płynów antywirusowych do de-
zynfekcji rąk. Były osoby, które
wpłaciły 15 zł, ale były też oso-
by, które wpłaciły po 200 zł. Każ-
da z tych wpłat była dla nas nie-
zmiernie ważna i za każdą z
nich bardzo serdecznie dzięku-
jemy. W sumie udało się nam
zebrać 1718 zł, które w całości
przeznaczyliśmy na zakup pły-
nów dla OPS. 

W zakupie płynów dla pod-
opiecznych naszego OPS-u po-
mógł lokalny sklep rehabilita-
cyjny przy Janowskiego 9, który
nie dość, że pomógł zdobyć
trudno dostępne płyny, to obni-
żył swoją marżę na ich zakup w
momencie kiedy jego właścicie-
le dowiedzieli się o naszej spo-
łecznej akcji. 

Otwarty Ursynów jako lokal-
ne stowarzyszenie angażuje się
w pomoc osobom potrzebują-
cym w tych trudnych dla nas
wszystkich chwilach. Niezmier-
ne ważna dla nas była pomoc
mieszkańców dzięki którym mo-
gliśmy zakupić większa partię
płynów oraz współpraca z lokal-
nym biznesem, który postano-
wił się zaangażować w zakup
płynów do dezynfekcji. To po-
kazuje, że jako lokalna wspól-
nota zdajemy egzamin z najwyż-
szymi notami, a hasztag #Ursy-
nówPomaga jest pełen empatii,
pomocy i serca. Dziękujemy! 

P a w e ł  L e n a r c z y k
O t w a r t y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Otwarty Ursynów pomaga

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana
„Jary” w Warszawie wynajmie osiem

gablot reklamowych o łącznej powierzchni
ok. 8 m. kw. Gabloty znajdują się na

elewacji zewnętrznej budynku Domu
Sztuki SMB „Jary” przy ul. Wiolinowej 14 
w Warszawie, od strony zejścia do stacji

Metra: Ursynów. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt

telefoniczny (22 643 79 35, 22 641 29 62)
lub mailowy (domsztuki@smbjary.waw.pl)

z Sekretariatem Domu Sztuki, 
w dni robocze w godz. 11.00-17.00. 
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
CChhcciiaałłbbyymm ccii pprrzzyyppoommnniieećć jjaakkoo
pprrzzyyjjaacciieelloowwii rreeddaakkccjjii,, żżee 1188 mmaa-
jjaa 22000000 rrookkuu uukkaazzaałł ssiięę
ppiieerrwwsszzyy nnuummeerr
„„PPaassssyy”” zz ttoobbąą ii
WWłłaaddyyssłłaawweemm
ŻŻmmuuddąą nnaa
ppiieerrwwsszzeejj
ssttrroonniiee......

JJEERRZZYY EENNGGEELL:: To wprost nie-
prawdopodobne, bo ja akurat
tak pamiętam początki wasze-

go tygodnika, jakby to
było wczoraj.

Jak ten czas
leci... No,

co tu dużo
mówić,
gratu-

luję dwudziestolecia. Kibicowa-
łem wam od początku, trzyma-
łem za was kciuki, a przede
wszystkim czytałem i czytam
wasz tygodnik przez cały czas,
podobnie zresztą jak moja żona.
Mieszkając na Ursynowie od
1981 roku, czujemy się ursyno-
wianami z krwi i kości i mamy
świadomość, że gazeta lokalna
jest czymś niezwykle potrzeb-
nym. Nie tylko z uwagi na infor-
macje o wydarzeniach w dzielni-
cy, lecz również dlatego, że znaj-
duje się u was jakże potrzebne w
życiu codziennym ogłoszenia o
drobnych usługach, oferty sprze-
daży lub wynajmu mieszkań, a

na dodatek porcję bar-
dzo ciekawej publi-
cystyki. Co tu dużo

mówić, kiedy
„Passa” zaczy-

nała się ro-
dzić,  czu-

łem, że po-

niekąd tworzymy ją razem, tak
jak razem z tobą współtworzyli-
śmy Ursynowsko-Natolińskie To-
warzystwo Sportowe, które w
pewnym momencie stało się,
zwłaszcza w lekkoatletyce, klu-
bem wielce znaczącym nawet na
arenie ogólnopolskiej. „Passa”
ostro walczyła o miejsce dla spor-
tu na Ursynowie, wspomagając
między innymi różne moje ini-
cjatywy.

CChhooććbbyy ttęę zzwwiiąązzaannąą zz ppoosszzuu-
kkiiwwaanniieemm tteerreennuu ppoodd ppeełłnnoowwyy-
mmiiaarroowwee bbooiisskkoo ppiiłłkkaarrsskkiiee,, kkttóó-
rree ssttaałłoobbyy ssiięę oossnnoowwąą ssttaaddiioonnuu
nnaa mmiiaarręę ddzziieellnniiccyy......

W czasach zachłyśnięcia się
komercjalizmem ta nasza wal-
ka o stadion nie przyniosła, nie-
stety, oczekiwanych rozstrzy-
gnięć, chociaż wskazywałem
przynajmniej dwa miejsca, w
których mógłby on powstać. Naj-
bardziej mi żal, że do tej pory
nie ma stadionu przy SGGW,
choć ta inwestycja wydawała się
najbardziej realna. To wprosty
nieprawdopodobne, że w dziel-
nicy, która jest faktycznie 200-ty-
sięcznym miastem, nie udało się
dotychczas zrealizować tak oczy-
wistego celu. 

NNaa ddooddaatteekk ppeełłnnoowwyymmiiaarroowwee
bbooiisskkaa ppiiłłkkaarrsskkiiee zznniikknnęęłłyy nnaa ssąą-
ssiiaadduujjąąccyymm zz UUrrssyynnoowweemm MMoo-
kkoottoowwiiee,, nniiee mmaa jjuużż ssttaaddiioonnuu
WWaarrsszzaawwiiaannkkii,, aa ccaałłyy kkoommpplleekkss
ssppoorrttoowwyy GGwwaarrddiiii zzoossttaałł zzaa-
mmkknniięęttyy......

To przykre, zwłaszcza dla
mnie, który pamiętam czasy,
gdy człowiek jeździł po Warsza-
wie z meczu na mecz. Najbar-
dziej boli mnie jednak, że nie
doczekaliśmy się odpowiednie-
go obiektu na Ursynowie, który
wystartował przecież jako dziel-
nica młodych ludzi, a takich
zresztą – wciąż u nas nie bra-
kuje. Serce boli tym bardziej,
że staliśmy się bardzo wygodną
dla mieszkańców, doskonale za-
gospodarowaną dzielnicą i tego
jednego elementu brakuje naj-

bardziej, bo przecież już od
dawna jest metro i nawet bu-
duje się szpital, o który „Passa”
walczyła przez tyle lat. Tak się
porobiło, że mamy w mieści kło-
poty z obiektami i podstawa dla
piłki nożnej w Warszawie w po-
staci sieci boisk tak naprawdę
nie istnieje.

BBoo nnaawweett rreejjoonn SSttaaddiioonnuu NNaa-
rrooddoowweeggoo iicchh nniiee mmaa.. NNiicc ddzziiww-
nneeggoo,, żżee wwłłaaśścciicciieell LLeeggiiii DDaarriiuusszz
MMiioodduusskkii bbuudduujjee kklluubboowwąą sszzkkóółł-
kkęę ppoodd WWaarrsszzaawwąą......

Taką mamy dziś sytuację.
Tymczasem badania statystycz-
ne wykazują, że w każdej spo-
łeczności przynajmniej 20 pro-
cent osób interesuje się sportem
i chciałoby mieć obiekty do jego
uprawiania pod ręką. Taka jest
kultura życia w zachodniej Euro-
pie. Jeśli chodzi o same boiska
piłkarskie, to wystarczy zerknąć
na Londyn czy Berlin z lotu pta-
ka. Marzył mi się na Ursynowie
stadion na lokalne potrzeby, ale
teraz nawet nie ma gdzie go zbu-
dować. A przez długi czas były
wielkie szanse powstania po-
wstania takiej areny, bo przecież
megaosiedle Ursynów budowa-
no od zera i nie brakowało wol-
nych terenów. 

NNaa sszzcczzęęśścciiee dduużżoo lleeppiieejj
pprrzzeeddssttaawwiiaa ssiięę sspprraawwaa wwyyśśccii-
ggóóww kkoonnnnyycchh,, kkttóórryycchh ppiięękknnyy
zziieelloonnyy tteerreenn uussiiłłoowwaannoo ttaakkżżee
zzaabbuuddoowwaaćć......

Ano właśnie, „Passa” wprost
pazurami walczyła z tymi, co
chcieli tak zrobić. Piórem re-
daktora Tadeusza Porębskiego
staraliście się uświadamiać od-
powiednim władzom, że nie
wolno niszczyć wyścigowej are-
ny o na poły zabytkowym już
charakterze. Mnie wyścigi są
szczególnie bliskie, bo wiado-
mo, że trzymam konie i jestem
ze Służewcem na co dzień. A to
wspaniałe miejsce rekreacyjne,
co sam udowodniłeś w 1998 ro-
ku, organizując tam pierwszą
gonitwę konną celebrytów, w
której wziął między innymi
udział 150-kilogramowy mistrz
olimpijski w pchnięcu kulą Wła-
dysław Komar, a zwyciężczynią
została Katarzyna Dowbor. Ta-
kich tłumów jak wtedy na Wy-
ścigach chyba nigdy wcześniej
ani później nie było. Obaj wie-
my więc, że warto tam częściej
organizować takie imprezy. Na
razie musimy się wprawdzie
izolować z powodu koronawi-
rusa, ale sezon wyścigowy
wkrótce ma ruszyć – bez udzia-
łu publiczności, ale przy trans-
misjach telewizyjnych. Cieszę
się, że „Passa” jest tym czasopi-
smem, które już bodaj jako jedy-
ne w Warszawie prowadzi na
swoich łamch rubrykę wyścigo-
wą i zachęca do wizyt na try-
bunach. Życzę więc wam pozo-
stawania w dobrej kondycji co
najmniej przez kolejne dwu-
dziestolecie. 

Jerzy Engel o jubileuszu Tygodnika Sąsiadów „Passa”

Nasza wspólna walka o sport

JJEERRZZYY EENNGGEELL,, mieszkaniec Ursynowa, absolwent warszaw-
skiej AWF, kiedyś piłkarz Junaka Włocławek, Kujawiaka Wło-
cławek, a potem AZS AWF i Polonii Warszawa. Jako trener
doprowadził warszawską Legię do wicemistrzostwa Polski w
sezonie 1985/1986. W latach 1988-1995 pracował jako trener
na Cyprze, a po powrocie do kraju był dyrektorem sportowym
w Legii i Polonii Warszawa, która za jego kadencji (przy trene-
rze Dariuszu Wdowczyku) zdobyła w roku 2000 mistrzostwo
Polski. W latach 2000-2002 prowadził reprezentację Polski,
wzmacniając ją pochodzącym z Nigerii Emmanuelem Olisade-
be. Później pełnił różne funkcje w Polskim Związku Piłki Noż-
nej. Od lat udziela się w mediach, ostatnio w roli komentato-
ra i analityka w TVP Sport.

Marek Przybylik, 
pierwszy redaktor 
naczelny „Pasma”

Mój starszy kolega z „Życia
Warszawy” Andrzej Ibis-Wr-
óblewski dokonał w roku 1987
rzeczy wprost niemożliwej, do-
prowadził bowiem do urucho-
mienia na Ursynowie pierw-
szej w czasach PRL niepartyj-
nej gazety pt. „Pasmo”, namó-
wiwszy mnie do objęcia stano-
wiska redaktora naczelnego,
które w 1991 przejął Maciej Pe-
truczenko po moim przejściu
do „Szpilek”. 

Fakt, że kolejne lokalne czaso-
pismo, jakim jest redagowana
przez niego „Passa”, trzyma się
już 20 lat, to w tych czasach nie-
zwykle ciężkich dla mediów pa-

pierowych kolejny rekord. Gra-
tuluję „Passie”, życząc dalszych
sukcesów. 

Jerzy Iwaszkiewicz,
felietonista (Samo Życie,
Salony Jerzego Iwaszkie-

wicza), komentator 
Szkła Kontaktowego, 

urodzony prześmiewca

Obecnego redaktora naczel-
nego „Passy” Macieja Petruczen-
kę spotkałem po raz pierwszy
50 lat temu i nie chciał wtedy
nawet zapłacić za kawę, chociaż
udzieliłem mu ważnych porad
jako młodzieńcowi aspirujące-
mu dopiero do miana dzienni-
karza. Od razu jednak zorien-
towałem się, że będą z niego lu-

dzie i każda gazeta się przy nim
utrzyma, czego dowodem jest
chociażby to, że „Passa” trzyma
się przy nim już lat dwadzieścia,
a „Przegląd Sportowy” aż pół
wieku. 

Andrzej Celiński 
(kiedyś działacz KOR, 

bohater NSZZ 
Solidarność 1980)

Podobnie do wielu czterdzie-
stolatków+ czytam PASSĘ od
dwudziestu lat. Przez kilka lat
dawałem tu nawet cotygodnio-
wy felieton.  „Passa” jest swo-
istym fenomenem, jak na wiel-
kie miasto. Co tydzień świetny
na ogół, zawsze istotny tekst Na-
czelnego na drugiej stronie. Nie-

często w piśmie sąsiadów, czyli
lokalnym, skupiającym jednak
tak różnie myślących ludzi, jak
różna jest cała Polska, redakcja
decyduje się na tak poważne
teksty. W sezonie fantastycznie
o koniach. 

Od czasu do czasu wybitny
varsavianista, profesor Lech Kró-
likowski, od 1990 roku pierw-
szy burmistrz wybranego przez
obywateli samorządu ówczesne-
go Mokotowa, daje tu prawdzi-
wie wielki tekst historyczny. 

A obok mnóstwo informacji
przydatnych codziennie każde-
mu, podanych krótko i wprost. O
sprawach wszystkich obchodzą-
cych. A to, kiedyś, w sprawie par-
kowej integralności otoczenia Ko-
py Cwila, a to o próbach dewelo-
persko-korupcyjnego zamachu
na tereny Wyścigów Konnych, a
to o potrzebie filtrowania wyzie-
wów z planowanego tunelu połu-
dniowej obwodnicy Warszawy.

Pismo trzymające, jak to się
mówi, palec na pulsie. I jakość. A
także elementarną dla rozwoju i
dobra lokalnej społeczności po-
wagę.

Proszę Wydawcę i Redakcję –
nie ustawajcie w waszej pracy.
Jesteście potrzebni. 

Katarzyna Polak, 
ursynowska radna

W dobie powszechnego in-
ternetu i wszechobecnych me-
diów społecznościowych, dwu-
dzieste urodziny lokalnego ty-
godnika to niebanalny powód
do świętowania. PASSA towa-
rzyszy mi od początku mojej
działalności samorządowej, czy-
li od 2002 roku. 

Jest dla mnie zarówno do-
datkowym źródłem informacji
o ważnych ursynowskich spra-
wach, jak i cennym kanałem
kontaktu z mieszkańcami. Po-
mimo odmiennych poglądów
politycznych, chętnie czytam
felietony Passmity, czyli redak-
tora naczelnego Macieja Petru-

czenko, doceniając lekkie pió-
ro i cięty język. Całej redakcji
życzę przede wszystkim satys-
fakcji z tworzonego dzieła i ro-
snącej grupy wiernych czytel-
ników.

Magda Zwolak, 
była współpracowniczka

„Passy”, prosto z USA

Zgłosiłam się kilka lat temu
do redakcji PASSA, by opubliko-
wać swój pierwszy artykuł. Miał
to być tylko jeden raz. Ale po-
tem było ich więcej i więcej!
Wciągnęłam się w to. Był to po-
czątek mojej wielkiej pasji do pi-
sania, która zagościła w moim
sercu już na stałe. Dziękuję PAS-
SO! Sto lat!

Opinie o 20-letniej „Passie”
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Garść wspomnień z naszej historii

TTuużż ppoo ssttrraacciiee ww 22000000 rrookkuu „„PPaassssaa”” mmiiaałłaa oodd rraazzuu nniiee ttyyllkkoo lliicczznnyy zzeessppóółł rreeddaakkccyyjjnnyy,, lleecczz rróówwnniieeżż lliicczznnee ggrroonnoo kkiibbiiccóóww.. WWśśrróódd oossóóbb ssiiee-
ddzząąccyycchh ww ddrruuggiimm rrzzęęddzziiee:: ppiieerrwwsszzaa oodd lleewweejj –– DDaannuuttaa WWoojjcciieecchhoowwsskkaa,, ttrrzzeecciiaa –– IIrreennaa SSzzeewwiińńsskkaa ((nnaajjlleeppsszzaa ssppoorrttssmmeennkkaa śśwwiiaattaa
11997744)),, cczzwwaarrttaa –– HHaannnnaa KKaalliińńsskkaa,, ppiiąąttaa –– EEllżżbbiieettaa WWoojjnnoowwsskkaa,, sszzóóssttaa –– EEllżżbbiieettaa IIggrraass,, ssiióóddmmaa –– IIwwoonnaa MMaacchhaajj,, óóssmmyy –– rreeddaakkttoorr nnaa-
cczzeellnnyy MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo.. SSttoojjąąccyy ww ppiieerrwwsszzyy rrzzęęddzziiee ttoo:: ttrrzzeecciiaa zz lleewweejj –– ZZooffiiaa CChhooddoorroowwsskkaa,, ppiiąąttyy –– wwłłaaśścciicciieell ffiirrmmyy IImmaakkoo MMaarreekk
KKoonnddeejj,, sszzóóssttyy –– wwssppóółłzzaałłoożżyycciieell „„PPaassssyy”” PPiioottrr MMaacchhaajj,, ssiióóddmmyy –– aakkttoorr JJeerrzzyy MMoollggaa,, óóssmmyy –– ddrr KKrrzzyysszzttooff UUrrbbaanniiaakk ((nnaadd nniimm JJaacceekk 
CChhuuddzziikk)),,ddzziieewwiiąąttyy –– aakkttoorr MMaacciieejj DDaammiięęcckkii,, jjeeddeennaassttyy GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz.. 

CCzzcciimmyy sseettnnyy nnuummeerr:: oodd lleewweejj –– IIrreennaa SSzzeewwiińńsskkaa,, MMaacciieejj PPeettrruu-
cczzeennkkoo,, PPiioottrr MMaacchhaajj.. 

NNaasszzaa ssąąssiiaaddkkaa,, aakkttoorrkkaa AAlleekkssaannddrraa WWooźźnniiaakk ww mmuunndduurrzzee,, 
ww kkttóórryymm ggrraałłaa ww sseerriiaalluu „„TTrrzzyynnaassttyy ppoosstteerruunneekk””,, ssppoottkkaałłaa ssiięę 
uu ddrrzzwwii „„PPaassssyy zz kkoommeennddaanntteemm kkoommiissaarriiaattuu nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. 

AAnnddrrzzeejj IIbbiiss-WWrróóbblleewwsskkii,, ttwwóórrccaa ppiieerrwwsszzeeggoo ww PPoollssccee ssttuuddiiaa tteellee-
wwiizzjjii kkaabblloowweejj UUrrssyynnaatt ii ttyyggooddnniikkaa „„PPaassmmoo””,, ppootteemm ffeelliieettoonniissttaa
„„PPaassssyy””.. 

RReepprreezzeennttaaccyyjjnnee ttrriioo wwssppóółłttwwóórrccóóww „„PPaassssyy””:: oodd lleewweejj –– ffoottoorreeppoorrtteerr
LLeecchh KKoowwaallsskkii,, sseekkrreettaarrzz rreeddaakkccjjii JJaacceekk CChhuuddzziikk ii ffeelliieettoonniissttkkaa 
EEllżżbbiieettaa IIggrraass.. 

RRyysszzaarrdd KKoocchhaann –– aarraabbiissttaa,, sszzaacchhiissttaa,, ppoolliigglloottaa,, iinnffoorrmmaattyykk-ssaammoouukk –– bbyyłł pprrzzeezz llaatt wwiieellee dduusszząą
rreeddaakkccjjii.. WWiieellkkaa sszzkkooddaa,, żżee wwoollaałł ssiięę pprrzzeenniieeśśćć ddoo lleeppsszzeeggoo zzee śśwwiiaattóóww......

PPooddssttaawwoowwaa oośś rreeddaakkccyyjjnnaa ww 22000000 rrookkuu.. ZZ lleewweejj rreeddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo wwrręęcczzaajjąąccyy
zzaassłłuużżoonnąą pprreemmiięę sseekkrreettaarrzzoowwii rreeddaakkccjjii KKaazziimmiieerrzzoowwii BBaacchhuullsskkiieemmuu.. 

BBaall „„PPaassssyy””,, jjaakkii zzoorrggaanniizzoowwaalliiśśmmyy ww 22000011 ww CCaafféé MMeettrroo,, mmiiaałł ttyyppoowwoo ggaazzeettoowwyy eennttoouurraaggee,, zzrręęcczz-
nniiee ssttwwoorrzzoonnyy pprrzzeezz sseekkrreettaarrzzaa rreeddaakkccjjii JJaacckkaa CChhuuddzziikkaa.. 

OOdd lleewweejj:: MMaarreekk KKoonnddeejj,, wwłłaaśścciicciieell ffiirrmmyy IImmaakkoo wwyyddaajjąącceejj „„PPaassssęę””,, AAnnnnaa PPeettrruucczzeennkkoo,, IIwwoonnaa
KKoonnddeejj,, IIwwoonnaa MMaacchhaajj.. 
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Po tygodniach ograniczeń
w kontaktowaniu się i
przemieszczaniu obywate-
li, nareszcie swobody po-
woli zaczynają wracać.
Już od niedzieli 17 maja
dzieci poniżej 13. roku ży-
cia nie będą niewolone w
domu lub wyprowadzane
jak na smyczy tylko pod
opieką osób dorosłych. 

Będą mogły swobodnie bawić
się wspólnie, kontaktować mniej
lub bardziej bezpośrednio. Oczy-
wiście bez maseczek, bo podob-
no dzieci nie roznoszą wirusa
dalej, no i podobno są odporne
na COVID-19. 

Jak to na podwórku bywa
Futurystyczne przewidywa-

nia rodziców cały czas znajdo-
wały odzwierciedlenie w prak-
tyce. No bo co to znaczy  możli-
wość przemieszczania się “z do-
rosłym”? Przecież  zapewne nie
chodziło premierowi Morawiec-
kiemu o prowadzenie dziecka
za rączkę, ale tak w zasięgu
wzroku, a przynajmniej słuchu.
Taka interpretacja już od dawna
była i jest szeroko stosowana na
ursynowskich podwórkach i
skwerkach, gdzie bawią się dzie-
ci. Mamusie i inne osoby tak
zwane dorosłe siedzą sobie na
ławeczkach, gawędzą, owszem
w maseczkach. A dzieciarnia w
ilości sztuk kilka lub więcej –
biega, bawi się jakimiś piłecz-
kami czy innymi zabawkami,
dłubie łopatkami w trawnikach.
No bo gdzie mają to robić, sko-
ro place zabaw i piaskownice są
urzędowo zamknięte? Dzieci
mają swoje prawa i muszą się
wybawić. Są zresztą pod czuj-
nym okiem mamuś na ławecz-
kach, które czasem podczas
przerywników w rozmowie z są-
siadkami zerkają, czy dzieci nie
odbiegają zbyt daleko, i co naj-
ważniejsze czy bawią się grzecz-
nie i czy są również w zasięgu
słuchu.  Gdyby coś się wydarzy-
ło, to płacz poszkodowanego
dziecka zasugeruje, że dostało
na przykład kubełkiem po gło-
wie od kompana, więc będzie
trzeba przerwać pogawędkę i
interweniować. A poza tym, je-
śli trzy mamusie siedzą na ła-
weczce z maseczkami na bro-
dzie, a dwóch tatusiów przysłu-
chuje się im w pobliżu (zwykle
bez maseczek), to nic groźnego
nie może się przydarzyć . 

Ale jednak z tym COVID-em to
może też przesadzone, jak wska-
zują czasem w postach internau-
ci. Na przykład podczas jednej z
dyskusji na fejsbukowych Oby-
watelach Ursynowa w związku z
zamknięciem boisk, internautka
Agata stwierdziła:  “Masakra. Na-
wet dzieciak w piłkę nie może po-
grać. W Polsce codziennie umie-
rają ludzie na raka, popełniają sa-
mobójstwa, giną w wypadkach
drogowych. W rzeczywistości

większość ludzi, która zmarła ni-
by na koronę, zmarła na zupełnie
coś innego”. Gdy potem wywią-
zała się dyskusja, internauta Bar-
tek zagroził: “A niech spróbują
nie otworzyć, mam prawo do gry
w piłkę na boisku. Jeżeli tak się
nie stanie, to leci sprawa do sądu
przeciwko Trzaskowskiemu o
ograniczenie swobód obywatel-
skich”. Potem pojawiły się już bar-
dziej merytoryczne wyjaśnienia
typu “...jajco...” czy “...tępa to jest
twoja stara...” , co podsumowała
znów Agata: “ale to jest Twój wy-
bór czy poślesz dziecko do przed-
szkola, albo czy pójdziesz do ga-
lerii. Powinno być wszystko
otwarte i każdy powinien wedle
własnego rozumu i rozsądku
podchodzić do tego”. Hm, coś w
tym jest. Tylko kto będzie płacił
cenę za niefrasobliwość opieku-
nów, konsekwencje zarażania
dzieci przez dzieci i przenosze-
nia infekcji również na dorosłych?
To, że w tej chwili jest względnie
mało zachorowań na Ursynowie,
to konsekwencja głównie siedze-
nia w domu i mimo wszystko
przestrzegania przez większość
dystansu oraz chodzenia w ma-
seczkach. 

Piknik w czasie pandemii
Od najbliższej niedzieli będzie

znów trochę więcej wolności, ale
największa radość zapanowała
po luzowaniu ograniczeń I etapu,
gdy od poniedziałku 20 kwiet-
nia przywrócono możliwość
przemieszczania się w celach re-
kreacyjnych oraz otwarto wstęp
do lasów i parków. W ten wspa-
niały poniedziałek Las Kabacki
jakby odżył. To znaczy zapełnił
się ludźmi, bo nie spodziewające
się ponownego przywrócenia te-
go towarzystwa ptaki i sarenki
jeszcze do południa skaczące i
biegające w zieleni, zdziwione
patrzyły na tłumy wlewające się
do lasu. Potem przezornie, i
słusznie zresztą, umknęły w głąb
gęstwiny. No więc las odżył –
ludźmi. Pierwszego dnia siłą roz-
pędu nawet jeszcze nosili ma-

seczki. We wtorek – maseczki za-
częły się zsuwać w kierunku bro-
dy. A potem stały się jakby zbęd-
ne. To był bardzo śmieszny wi-
dok. Od ul. Kabackiej przez pola
do lasu praktycznie wszyscy szli
w maseczkach na twarzy, zacho-
wując oczywiście wymagane od-
stępy. Ale w lesie, maseczki szły
niżej, niżej, a czasem do kieszeni.
Standardem zaczęły stawać się
“odstępy kabackie”: pusta prze-
strzeń, grupa kilku - kilkunastu
osób, znów kilka metrów pusto
lub jakieś single, i znów grupa.
Oczywiście bez masek. I tak aż do
polany kabackiej. 

Z placów zabaw i wiat nie wol-
no było korzystać, zresztą wiaty
były symbolicznie, ale wyrazi-
ście owinięte folią typu spożyw-
czego. Stopniowo jednak dzień
po dniu znikały fragmenty folii z
wiat, placyk zabaw dla dzieci
przy wejściu na polanę też po-
woli wypełniał się maluchami,
owszem, pod opieką dorosłych
mamuś. Ale odbywało się to tak
delikatnie, spontanicznie, ale
bez przesady. 

Ciepłe dni i piękna ostatnia
niedziela spowodowały, że za-
panował  już pełny luz. Do połu-
dnia, a więc w porze „przedgril-
lowej” ludzi było sporo. W mia-
rę upływu czasu zrobiło się cał-
kiem tłumnie, jak w najlepszym
okresie piknikowym przed za-
panowaniem covidowej zarazy.
Dzieci bawiły się z dziećmi, do-
rośli z dorosłymi, były również
warianty mieszane, międzygru-
powe. No i zero maseczek. Czy
na placu poza lasem, czy na
ścieżkach pod lasem, gdzie lu-
dzie w obu kierunkach mijali się
w niewielkiej odległości, nie wi-
działem nikogo w maseczce, a
tylko nieliczni mieli coś na szyi
(np. ja) –  co umożliwiało w ra-
zie potrzeby szybkie zakrycie ust
i nosa. No więc pełny luzik. 

Czy szczyt już za nami...
Co będzie dalej? Zobaczymy.

Wchodzi wkrótce  III etap polu-
zowania ograniczeń, w tym za-

gęszczenie w środkach komuni-
kacji miejskiej. Co to będzie
oznaczać w praktyce? Zapewne
– całkowity brak przestrzega-
nia najważniejszych zasad, któ-
re – jak twierdzą  niektórzy –
tylko pozornie - doprowadziły
do wypłaszczenia w Polsce si-
nusoidy zachorowań na CO-
VID-19. Owo lekceważące po-
dejście nie podoba się ministro-
wi zdrowia  Łukaszowi Szu-
mowskiemu, który ostatnio w
rozmowie telewizyjnej z Konra-
dem Piaseckim stwierdził, że
“Niepokoi mnie obraz ludzi,
chodzących tłumnie do galerii
handlowych, duża część osób
nie stosuje restrykcji, np. ma-
seczkę nosi na brodzie. Wzrost
lub obniżenie zachorowań w
Polsce zależy od tego, czy bę-
dziemy stosować się do reżimu
sanitarnego” i podsumował, że
“rozprzestrzenianie się epide-
mii zależy od nas”.

Niepokój ministra jest ciągle
pogłębiany opiniami ekspertów.
Specjalistyczny portal medo-
net.pl, cytując wypowiedzi spe-
cjalistów, przytacza słowa m. in
dr. Pawła Grzesiowskiego, wy-
kładowcy Szkoły Zdrowia Pu-
blicznego Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie:  – “Polska pod
względem epidemiologicznym
wobec innych krajów jest opóź-
niona o miesiąc, a może nawet o
dwa miesiące, bo skutecznie
wprowadziliśmy kwarantannę
narodową. Jednak poluzowa-
nie “lockdownu” może skutko-
wać wzrostem zakażeń. Sytu-
acja jest zatem taka , jak po wy-
buchu bomby atomowej, gdy
nadal unosi się pył radioaktyw-
ny, a ludzie schowali się do
schronów. Teraz zaczynają z
nich wychodzić, ale pył radio-
aktywny wciąż się unosi, czyli
wirus nadal krąży, bo on nie
zniknął”. Zdaniem specjalisty
luzowanie kwarantanny spo-
łecznej powinno być zatem bar-
dzo ostrożne – przestrzega dr
Grzesiowski. 

Nie ulega wątpliwości, że
szczyt jest przed nami, a wy-
płaszczając epidemię, przesu-
nęliśmy ten moment do przo-
du, mając jednak szansę uzy-
skania nie dramatycznego, ostro
wznoszącego się  i szerokiego
szczytu, jak było w USA czy
Hiszpani, ale wzrost, który bę-
dzie możliwy do opanowania
naszymi stosunkowo skromny-
mi środkami. Jednak trzeba pa-
miętać, że może nie wszystko,
ale bardzo dużo zależy od nas
samych. A nieprzestrzeganie dy-
stansu społecznego i nienosze-
nie masek w miejscach nie tylko
publicznych, ale o większym za-
gęszczeniu ludzi, może spowo-
dować, że uzyskane wypłasz-
czenie jednak zacznie się wzno-
sić bardziej ostro do góry.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Lekceważenie zarazy może się bardzo źle skończyć...

Hulaj dusza nie ma wirusa?

Do wsparcia przedsiębiorstw w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej – programu przygotowanego przez rząd –
zostały skierowane miejskie urzędy pracy. Mimo braku
wsparcia, realizują zadania. W ramach tarczy wpłynę-
ło już 101 tys. wniosków. 

Do pomocy urzędowi pracy kierujemy 150 pracowników i sprzęt
za 0,5 mln zł.

W związku z sytuacją epidemiczną przedsiębiorcy, pracodawcy i or-
ganizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożycz-
ki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Od 2 kwietnia
w ramach Tarczy antykryzysowej wpłynęło 101 tys. wniosków.

Chodzi dokładnie o cztery instrumenty wsparcia:
– nisko oprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
– dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności go-

spodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną i nieza-
trudniającego pracowników,

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarzą-
dowych.

– W ciągu miesiąca spłynęło do nas cztery razy więcej wniosków
o wsparcie z Funduszu Pracy niż zwykle rozpatrujemy rocznie, a Mi-
nisterstwo nie udzieliło nam żadnego wsparcia – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent m. st. Warszawy. – Wobec braku pomocy infor-
matycznej, Warszawa inwestuje w zakup komputerów. Jest to nie-
mal 500 tys. zł. Delegujemy też do urzędu pracy 150 pracowników
urzędu miasta. Robimy wszystko, aby przyspieszyć rozpatrywanie
wniosków, aby przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finan-
sowej z powodu epidemii, mogli jak najszybciej uzyskać realną po-
moc – dodaje.

W Warszawie mamy ponad 400 tys. firm, które są uprawnio-
ne do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To
ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropo-
liach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko
120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku
– 77,5 tys.

Na 30 kwietnia 2020 r. w Warszawie o same mikropożyczki sta-
rało się ponad 62 tys., w Poznaniu – 33,5 tys., w Krakowie – 31,7
tys., we Wrocławiu – 27,4 tys., a w Gdańsku – 24,5 tys. wniosko-
dawców.

Do 30 kwietnia wypłacono wsparcie w Warszawie na kwotę 14,8
mln zł, w Poznaniu na kwotę 10,3 mln zł, w Krakowie – 5,8 mln zł,
we Wrocławiu 4,4 mln zł, a w Gdańsku 14,1 mln zł.

Każdego dnia spływa do nas ok. 4 tys. wniosków. Aby rozpa-
trzyć tylko kwietniowe wnioski, złożone w ramach tarczy anty-
kryzysowej, Urząd Pracy m. st. Warszawy musiałby pracować po-
nad rok, nie zajmując się niczym innym. Wnioski są rozpatrywa-
ne zgodnie z kolejnością wpływu. Zdarza się, że zawierają błę-
dy, wówczas prosimy o korektę lub ich uzupełnienie.

Urząd Pracy m.st. Warszawy pracuje nieprzerwanie stacjonar-
nie od początku ogłoszenia stanu epidemii, również w soboty,
a od 17 marca w sposób, wyłączający bezpośrednią obsługę
klientów. Co ważne, cały czas prowadzone są podstawowe za-
dania, takie jak: rejestracja osób bezrobotnych (za pośrednic-
twem portalu praca.gov.pl lub obsługa wniosków przesłanych
pocztą tradycyjną), obsługa zasiłków, stypendiów, dodatków ak-
tywizacyjnych, oferty pracy, obsługa dokumentów, związanych
z legalizacją pracy cudzoziemców. Od początku kwietnia zare-
jestrowało się o ponad 30 proc. więcej bezrobotnych niż w prze-
ciętnym miesiącu.

W sumie od początku kwietnia do stołecznego urzędu pracy
wpłynęło ponad 110 tys. wniosków. Przed epidemią średnio
miesięcznie wpływało ok. 3,5 tys. wniosków. 

R K

Stołeczny ratusz informuje

Odpowiedzialność
przerzucona 
na samorządy

RRaaffaałł TTrrzzaasskkoowwsskkii,, pprreezzyyddeenntt ssttoolliiccyy ii RReennaattaa NNiieewwiitteecckkaa,, rraaddnnaa
mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy ppooddcczzaass kkoonnffeerreennccjjii..



1 1

Budowa Ursynowa miała na ce-
lu radykalne zwiększenie liczby
mieszkań dla warszawiaków.
Nowe koncepcje architektonicz-
ne i społeczne miały budować
“lepszą społeczność jutra”. Zo-
baczmy, jak wygląda powstawa-
nie dzielnicy w zbiorach Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego. 

Aż do II połowy XX wieku tereny
nad Dolinką Służewską w kierunku
południowym były zagospodarowane
jedynie rolniczo. Postanowiono urzą-
dzić tu nowoczesną dzielnicę Warsza-
wy. Konkurs na projekt Ursynowa Pół-
nocnego został zakończony w 1971 ro-
ku. Wygrał go zespół projektowy, w
skład którego wchodzili Ludwik Bo-
rawski, Andrzej Szkop i Jerzy Szczepa-
nik-Dzikowski. Niestety, Borawski nie-
długo potem zmarł i pozostali młodzi
projektanci zaprosili do zespołu Mar-
ka Budzyńskiego. Miał on wtedy zale-
dwie 33 lata, ale w tym czasie zdobył
liczne nagrody w konkursach ogólno-
polskich i międzynarodowych. Co cie-
kawe, Szkop i Szczepanik-Dzikowski

nie mieli wówczas jeszcze dyplomów
architekta. 

Potrzeby mieszkańców
Koncepcja tworzona przez młodych

architektów odbiegała od moderni-
stycznych osiedli budowanych w latach
60-tych. Przewidziano zabudowę
mieszkalną o zróżnicowanym charakte-
rze i wysokości, otoczoną terenami zie-
lonymi,  poprzecinanymi siecią “pie-
szych uliczek. Początkowo jednak
mieszkańcy narzekali na zbyt małą licz-
bę usług. 

Budowę osiedla Ursynów Północny
rozpoczęto w 1975 roku. Jako pierw-
sze powstały budynki mieszkalne w
rejonie ulic: Puszczyka, Koński Jar,
Wiolinowej i Koncertowej. Pierwsi
mieszkańcy otrzymali klucze do miesz-
kań w styczniu 1977. W 1977 budy-
nek szkoły i przedszkola przy ul. Pusz-
czyka 6 uzyskał tytuł Mistera Warsza-
wy. Mieszkańcy stolicy szybko polubi-
li nową dzielnicę, chociaż żarty o nie-
doróbkach mieszkań krążyły po całej
Warszawie. Tu można doszukiwac się

też inspiracji do kręconego w dzielni-
cy przez Stanisława Bareję telewizyjne-
go serialu Alternatywy 4 z niezapo-
mnianym Romanem Wilhelmim jako
gospodarzem domu.

„Stolica” z lipca 1977 roku tak opi-
sywała zamierzenia młodych archi-
tektów: 

„Koncepcja Ursynowa zasadza się
na organizacji zabudowy w formie
osiedlowych uliczek pieszych. Przy
nich są domy, sklepy, szkoły. (…) Pie-
rzeje i powierzchnia tych uliczek two-
rzą gigantyczną rzeźbę i w niczym nie
przypominają kanonów miejskiej za-
budowy. Dla usług przyjęte zostały wy-
sokie wskaźniki powierzchniowe. Na
Ursynowie Północnym na jednego
mieszkańca przypadać będzie docelo-
wo w zakresie handlu i gastronomii
przeszło jeden metr kwadratowy po-
wierzchni usługowej.”

Niestety, usługi pojawiły się na Ur-
synowie znacznie później. Początkowo
mieszkańcy musieli radzić sobie z duży-
mi odległościami do punktów handlo-
wych czy placówek pocztowych. Pro-

blemem, jak już wspomniano, była też
jakość mieszkań.

Znowu zajrzyjmy do tygodnika „Sto-
lica”: Dostając przydział mieszkania,
lokatorzy tak są zafascynowani swoim
M-ileś tam, że zupełnie nie dostrzega-
ją wad, usterek i niedokładności w wy-
kończeniu. Dopiero po pierwszym okre-
sie euforii, a już w trakcie meblowania,
dochodzi do konfrontacji idealnej wizji
z rzeczywistością. Nie wszystko zgadza
się z wymarzonym obrazem – to pierw-
szy etap. Po urządzeniu wnętrza i za-
aklimatyzowaniu się w nowym miej-
scu zaczyna się zwracanie uwagi na
otoczenie – sklep za daleko, chodniki
rozkopane, itp.

Sztuka na budowie
Ekipa kręcąca „Alternatywy 4” na

Ursynowie pracowała dopiero w la-
tach 80. Od samego poczatku budowy
olbrzymiej dzielnicy budziła ona zain-
teresowanie fotografów, artystów i
kronikarzy. Spora część prac powsta-
łych wtedy dotrwała do dzisiaj i doku-
mentuje powstanie niezwykłej dzielni-

cy. Część z nich znajdziemy w zbio-
rach Narodowego Archiwum Cyfro-
wego. 

Zdjęcia pochodzą z 1977 roku, a wy-
konała je Grażyna Rutkowska, która w
latach 60-tych i 70-tych fotografowała
rzeczywistość Polski Ludowej. Fotogra-
fie Ursynowa urzekają uchwyconą
chwilą tuż przed oddaniem kluczy
pierwszym mieszkańcom. Na jednym
zdjęciu złapany został też wymowny
szczegół. Przy spychaczu gąsienico-
wym widzimy butelki po winie, które
spożywali zapewne robotnicy.

Warto zwrócić uwagę na małą archi-
tekturę. Na jednym ze zdjęć rzeźbiarz
Marek Jerzy Moszyński wykańcza swo-
ją rzeźbę pt. Lew (jedną z dwóch), któ-
ra stanie przy ul. Puszczyka 6. Mimo
upływu czasu zdjęcia są niezwykle ży-
we, ukazują czas zatrzymany w kadrze.
Warto zajrzeć na stronę Narodowego
Archiwum Cyfrowego, gdzie znajdzie-
my więcej materiałów dotyczących hi-
storii Urynowa i nie tylko. 

P i o t r  C e l e j
F o t .   N a r o d o w e  A r c h i w u m  C y f r o w e

Budowa Ursynowa w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Świadectwo minionej epoki!

Sobotnie przedpołudnie 9
maja 1987 r. było pogod-
ne, ale chłodne. Dla pasa-
żerów transkontynental-
nego IŁ 62M “Tadeusz Ko-
ściuszko” zapowiadał się
radosny dzień, poprzedza-
jący przylot do Nowego
Jorku. Los chciał inaczej.
Nie wylecieli nawet poza
polską granicę, od startu
pozostało im niewiele po-
nad godzinę życia.

Wielu mieszkańców Ursyno-
wa nie skojarzyło dźwięków da-
lekich, licznych syren wozów
strażackich czy może karetek,
docierających od ulicy Puław-
skiej.  Mieszkający na wyższych
piętrach może zauważyli  słup
dymu nad widocznym jeszcze z
Ursynowa Lasem Kabackim, ja-
kiś samolot krążący wokół tego
dymu. Właśnie wtedy, o godzi-
nie 11:12, dokonała się najtra-
giczniejsza katastrofa w dziejach
polskiego lotnictwa. Żniwo
śmierci zabrało 183 istnienia
ludzkie. Podchodzącej do awa-
ryjnego lądowania maszynie za-
brakło mniej niż minutę lotu do
pasa na lotnisku Okęcie. W kata-
strofie zginęło 172 pasażerów i
11 osób personelu lotniczego –
wszyscy obecni na pokładzie. Na
skutek całkowitej utraty możli-
wości sterowania i manewrowa-
nia, na skraju Lasu Kabackiego w

odległości 5700 m od progu pa-
sa startowego, przy prędkości
470 km na godzinę, samolot zde-
rzył się z ziemią , ulegając całko-
witemu zniszczeniu w wyniku
wybuchu i pożaru. 

Już od początku lotu zaczęły
się problemy. Po starcie samo-
lotu “Kościuszko” z Warszawy,
po kilkunastu minutach lotu,
w rejonie Grudziądza załoga
stwierdziła dekompresję kadłu-
ba i awarię dwóch silników, w
związku z czym kapitan Zyg-
munt Pawlaczyk podjął decy-
zję o zawróceniu do Warszawy.
Podczas zawracania stwierdzo-
no nieprawidłowe działanie ste-
ru, a wkrótce właściwe funk-
cjonowanie tylko jednego z
czterech generatorów prądu.
Niedostatek mocy prądu spo-
wodował nieskuteczność wy-
maganego zrzutu paliwa. Nie
działał również ster wysokości,
a jedynie trymery umożliwiają-
ce tylko wyrównywanie aero-
dynamiczne lotu. Ze względu
na niewystarczającą infrastruk-
turę ratowniczą lotniska w Mo-
dlinie zdecydowano o lądowa-
niu na lotnisku Okęcie. Pomi-
mo prób zrzutu, pozostały jesz-
cze ok. 32 tony paliwa. Nieste-
ty, na wysokości Józefosławia,
około 10 kilometrów od drogi
startowej, odpadły od samolo-
tu przepalone elementy kon-

strukcji i wyposażenia gospo-
darczego, wzniecając w tylnej
części pożar. Bez steru wyso-
kości, nawet bez skutecznych
trymerów, z płonącą od tyłu ka-
biną pasażerską,  pozostały tyl-
ko  sekundy. I pozostały ostat-
nie słowa kapitana Pawlaczy-
ka: Dobranoc, do widzenia!
Cześć, giniemy! Jak zawieszo-
ne na zawsze, niewidzialne,
tam, w jakiejś przestrzeni, sło-
wa wiecznego pożegnania. 

– Byłem tu jednym z pierw-
szych, sprowadzałem wozy bojo-
we straży z płyty lotniska na
miejsce katastrofy – wspomina
pan Zdzisław, były pracownik
LOT, świadek akcji ratowniczej.
– Pierwszy krzyż to tutaj był ta-
ki drewniany, potem powstał no-
wy krzyż.  Kostki granitowe w
gruncie są tak porozrzucane ce-
lowo, ktoś chciał  ukazać w taki
sposób leżące ofiary katastrofy.
Liczba kostek,  które tu są, odpo-
wiada liczbie osób, które zginę-
ły, to jest 183 osobom. W tym
miejscu było dokładnie podwo-
zie wywrócone do góry nogami,
dalej końcowe elementy odwró-
conego kadłuba. Skrzydła spo-
wodowały, że na ich rozpiętość
było wykoszone dokładnie 750
m lasu. I taka dygresja, jak ktoś
mówi, że była “pancerna brzoza”
w Smoleńsku i że o jedną brzo-
zę, to jest absurd.  Tu były ga-

tunki nie tylko świerka, ale mo-
drzewia i brzóz –  mówił pan
Zdzisław.

Samolot w końcowej fazie śli-
zgu po koronach drzew został
rozerwany, co spowodowało wy-
padnięcie i rozbicie o drzewa
większości osób. Straszliwie zma-
sakrowane ciała, a często tylko
ich fragmenty, znajdowano na
okolicznych drzewach. Na sku-
tek wielkiej siły uderzania 62 ciał
nie udało się zidentyfikować.

Pomimo upływu wielu lat,
wydarzenie  ciągle wywołuje
traumatyczne wspomnienia.  Po-

lanka w miejscu zderzenia ka-
dłuba samolotu z ziemią, upa-
miętnionym granitową płytą z
nazwiskami ofiar, dominującym
krzyżem i 183 kostkami grani-
towymi, stała się swoistym sank-
tuarium. W każdą rocznicę tego
tragicznego wydarzenia odby-
wały się uroczysta msza polowa
oraz spotkanie osób bliskich i
przyjaciół ofiar. W uroczysto-
ściach zawsze  brali udział przed-
stawiciele PLL LOT, władz Ursy-
nowa, młodzież okolicznych
szkół, liczne poczty sztandaro-
we. I oczywiście rodziny ofiar,

członkowie personelu latające-
go, którzy w tym miejscu upa-
miętniali tragiczną śmierć przy-
jaciół i znajomych.

Rok 2020 jest niestety wyjąt-
kowy. Ze względu na pandemię
COVID-19 i ryzyko zarażenia  ko-
ronawirusem podczas zgroma-
dzeń publicznych, obchody rocz-
nicowe nie odbyły się. Jednak
dla wszystkich, choć trochę
emocjonalnie związanych  z ka-
tastrofą i jej ofiarami, ten dzień
i to miejsce są święte. W przed-
dzień rocznicy katastrofy przed-
stawiciele zarządu i pracowni-
ków PLL LOT S.A. złożyli pod
pamiątkowym krzyżem na po-
lance wieńce z niebieskich i bia-
łych gerber i róż – w barwach
LOT-u - w hołdzie załodze i pasa-
żerom tragicznego rejsu. Choć
nie jednocześnie, przybyło rów-
nież sporo osób ze zniczami, któ-
re umieszczono przy granitowej
płycie z wyrytymi nazwiskami
wszystkich ofiar katastrofy. 

Nawet na co dzień nie spo-
sób przejść obok obojętnie. Sa-
mo miejsce jest  swoistym sank-
tuarium dla  spacerujących po
Lesie Kabackim. Prawie zawsze
jest tam kilka osób, czasem wię-
cej. Siedzących na ławeczkach
lub stojących, w głębokiej za-
dumie.  To miejsce pamięci,
smutku i żalu.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

O tej katastrofie nie sposób zapomnieć

Wielka mogiła potężnego Iła
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W najmroczniejszych koszmarach nie śniłem, że dożyję czasów tak gi-
gantycznego chaosu w państwie i poniewierania prawa, jakie prezen-
tuje ekipa trzymająca w Polsce władzę. Odwróciłem się więc od po-

lityki i pozostało mi czytanie książek, grasowanie w Internecie oraz oglądanie sta-
rych filmów. Ostatnio siedzę przy komputerze i słyszę w sąsiednim pokoju głos
z telewizora: „Najsłuszniejsze zasady tego narodu… Czy chodzi o niemądry zachwyt nad polsko-
ścią i własną historią, czy o racjonalne spojrzenie kim jesteśmy? Aroganckie poniżanie innych, czy
tolerancję, która cechowała ten naród od stuleci? Silną rękę, czy demokrację? Gwałt zadawany jed-
nostce, czy jej poszanowanie? Jestem patriotą, ale takim, który polskość rozumie jako racjonalizm,
a nie szaleństwo, poszanowanie innych, a nie gwałt, tolerancję, a nie nienawiść, codzienną solid-
ną pracę, a nie frazesy. Należy zważyć, iż w historii nowożytnej tego narodu nie było królobójstwa.
Wszędzie naokoło instrumentem polityki były sztylet i trucizna – u nas nie. To musi coś znaczyć”. 

Ten niesłychanie mądry i na czasie wywód przeszył mnie na wskroś. Lecę do pokoju i widzę ak-
tora Zdzisława Mrożewskiego w roli Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta RP po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku. Kilkadziesiąt godzin po wypowiedzeniu tych słów Narutowicz padł
w „Zachęcie” od kul nacjonalisty, działacza endecji Eligiusza Niewiadomskiego. Nazajutrz przeglą-
dam internety i trafiam na dedykowane Jarosławowi Kaczyńskiemu przez jednego z internautów
dwie zwrotki okupacyjnego protest songu z filmu „Zakazane piosenki”: „Hej tam pod Krakowem,
rwąca Wisła płynie, rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie... A jak się podpasie, przyjdą lep-
sze czasy, ubijemy pałą świnię, narobim kiełbasy…”. W kontekście przerażającej wręcz nienawiści,
jaką darzą się dzisiaj stronnicy opozycji i obozu rządzącego – nic dodać, nic ująć.

Tylko do czego ta postępująca nienawiść może doprowadzić? Do wojny domowej, rozruchów
na wielką skalę? Biorąc pod uwagę eskalację napięcia, która dotknęła nawet Sąd Najwyż-
szy, nie można wykluczyć takiego finału politycznego sporu, który ciągnie się od lat. Na sa-

mą myśl o tym przechodzą mnie ciarki. Nienawiść do wszystkiego, co nie jest zgodne z „moim” („na-
szym”) punktem widzenia, agresja i coraz bardziej widoczna w społeczeństwie frustracja nie wró-
żą Polsce niczego dobrego. Z nienawiścią, zawziętością, jadem, frustracją i wrogością spotykamy
się jednak nie tylko w parlamencie. One przedostały się już do społecznego krwiobiegu. 

Podwarszawska Lesznowola to przykład dobrej samorządowej roboty. Przez ponad 20 lat rządów
wójt Jolanty Batyckiej-Wąsik gmina ta przekształciła się z zabitego dechami suburbium w jeden z
najbogatszych samorządów wiejskich w skali kraju. Od 1994 r. monitoruję z dziennikarskiego obo-

wiązku działalność samorządu
na południowych rubieżach sto-
licy i podziwiam dynamikę roz-
woju tej małej wiejskiej gminy.
Nie bez powodu. Na terenie
Lesznowoli działalność gospo-
darczą zarejestrowało prawie 4
tys. osób fizycznych, podatki pła-
ci też bez mała 5 tysięcy pod-
miotów prawa handlowego.
Łącznie prowadzi tam biznes po-
nad 8 tysięcy przedsiębiorców, to
rekord, jak idzie o gminy wiej-
skie. Dlatego w 2019 r. wykona-

nie dochodów osiągnęło niebotyczną wysokość 247 mln złotych, czyli prawie ćwierć miliarda (!).
Oznacza to, że budżet małego wiejskiego samorządu spod Warszawy był większy od kilku dzielnic
stolicy państwa – Rembertowa (120 mln), Wesołej (123 mln) oraz Włoch (225 mln), tylko o 24 mln
mniejszy od uznawanej za zamożną dzielnicy Wilanów (271) i prawie równy budżetowi sporego
miasta, jakim jest Będzin (251 mln). 

Z liczbami w sprawozdaniach budżetowych trudno dyskutować, a ich wielkość zaświadcza o
zamożności gminy. Wysokość wywindowanego na orbitę okołoziemską budżetu Lesznowo-
li powinna zatem być powodem do okazania choćby cienia szacunku tamtejszemu samorzą-

dowi, z wójt Jolantą Batycką-Wąsik na czele. Niestety, tak nie jest. Ostatnio sporo czasu spędzam w
sieci i trafiłem na twór o nazwie „Obywatelski Think Tank Lesznowola”, którego głównym pisarzem
jest pan Jacek Barcikowski. Nigdy o nim nie słyszałem, ale totalna krytyka lesznowolskiego urzędu oraz
wójt Batyckiej-Wąsik w jego wydaniu zdumiała mnie i mocno zaskoczyła, ponieważ wypracowana
przez lata moja opinia na temat Lesznowoli i jej organów administracyjnych jest krańcowo odmien-
na. Pan B. przejawia duży pęd do pisania, ale płodzi teksty, które mają to siebie, że kiedy dobrnie się
do końca, zapomina się początku i środka. Widać, że jest na bakier z Czechowem i jego maksymą „Sztu-
ka pisania jest sztuką skracania, a zwięzłość jest siostrą talentu”. Ale cóż, jak to w wolnym kraju, każ-
dy pisać może – jeden lepiej, drugi gorzej. Kiedy wreszcie zapoznałem się z całością epistolarnej twór-
czości pana B., nabrałem podejrzeń, że jego niechęć do wójt Batyckiej-Wąsik, niewątpliwie kobiety pra-
cowitej, wykształconej i mającej na koncie wiele sukcesów, ociera się o obsesję. Skąd taki wniosek? Od
kilku dekad pracuję pomiędzy ludźmi – także władzy, poza tym zaś amatorsko zajmuję się behawio-
ryzmem, więc całkiem nieźle idzie mi analizowanie ludzkich zachowań. Jeśli ktoś zadaje sobie trud
założenia oraz systematycznego prowadzenia serwisu informacyjnego i używa go jako broni do ra-
żenia jednego tylko, wytyczonego przez siebie celu, nie zasługuje moim zdaniem na wiarygodność.
W twórczości pana B. w ogóle nie ma pozytywów, co musi dziwić. Wszak zarówno sama wójt, jak rad-
ni i urzędnicy, mają się czym pochwalić w okresie ostatnich 20 lat. Stoją za nimi fakty. Krytykowanie
więc Batyckiej-Wąsik z zadziwiającą jak na publicystę zaciekłością zmusza czytelnika do refleksji. 

Coś musi być na rzeczy i należy niżej pochylić się nad tą sprawą. W ubiegłym roku Jolanta Batyc-
ka-Wąsik – w wyniku serii donosów – omal nie wylądowała w kryminale. W jej obronie stanęło po-
nad 5 tysięcy osób z kardynałem Kazimierzem Nyczem, niekwestionowanym autorytetem moral-
nym, na czele. Po stronie wójt Lesznowoli opowiedział się także niezawisły sąd. W dobie ogólno-
dostępnego Internetu wystarczy usiąść do komputera, by błyskawicznie zniszczyć komuś reputa-
cję, na którą pracuje się w pocie czoła całymi latami. Nasze młyny sprawiedliwości mielą wolno i
niedokładnie, dlatego hejt praktycznie jest bezkarny. Przeciętny obywatel nie posiada skutecznych
narzędzi do obrony, więc dziennikarze „Passy”, kierując się rzymską zasadą „praesumptio boni vi-
ri” (domniemanie niewinności), udzielają wsparcia osobom publicznie poniewieranym. 

J estem naocznym świadkiem dynamicznego rozwoju Lesznowoli, mam tam wielu znajomych,
ludzi poważnych, którzy przeprowadzili się z Warszawy. Za ich pośrednictwem często słu-
cham lesznowolskiego vox populi. Przez długie dwie dekady do tamtejszych urzędników nie

przylepił się żaden brud. To fakt. W tej sytuacji rewelacje pana B. o „szerzącej się w Lesznowoli epi-
demii władzy, skrajnej arogancji, lekceważeniu nas wszystkich” są subiektywną i niemającą w so-
bie nic z obiektywizmu oceną sytuacji. Na istnienie rzekomych nieprawidłowości nie przedstawia
żadnych materialnych dowodów, poza własną interpretacją przepisów. Moim zdaniem, to typowy
delikt, czyli działanie powodujące powstanie szkody na wizerunku urzędu oraz grupy ludzi, któ-
rzy swoją wieloletnią ciężką pracą przeprowadzili tę gminę z wiejskiej siermięgi do (wielko) miej-
skości i poziomu zamożności niedostępnego dla innych polskich jednostek administracyjnych o po-
dobnym statusie. Ćwierćmiliardowy budżet jest na to najlepszym dowodem. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nieznośna lekkość nienawiści

„Do czego ta postępująca niena-
wiść może doprowadzić? Do
wojny domowej, rozruchów na
wielką skalę? Biorąc pod uwagę
eskalację napięcia, która do-
tknęła nawet Sąd Najwyższy, nie
można wykluczyć takiego finału
politycznego sporu”

K iedy mówimy „człowiek współczesny”, przed oczami staje nam najczęściej
mieszkaniec miasta otoczony gadżetami współczesnej technologii. Jak wie-
my z historii ewolucji, należy on do gatunku homo sapiens (człowiek ro-

zumny). Właśnie, dzięki rozumowi potrafił ewoluować ze świata zwierząt i w
przeciwieństwie do innych hominidów zająć szczytową pozycję na Ziemi. Tworzył
język i stale udoskonalał narzędzia oraz złożone relacje społeczne. Dziś potrafi wpływać nie tylko na
swoje najbliższe środowisko, ale też na całą planetę. Należy pamiętać, że nawet współcześnie żyją-
cy homo sapiens nie jest gatunkiem uformowanym ostatecznie. Nikt, nawet on, nie jest w stanie wy-
rwać się z prawideł ewolucji. One wciąż istnieją i oddziałują na wszystkie żywe organizmy. Przypo-
mniał nam o tym dość boleśnie koronawirus. To jednak inny temat, być może na kolejny felieton. 

Wracając zaś do człowieka współczesnego warto zastanowić się przez chwilę, jak wielkiego skoku
cywilizacyjnego dokonał on w ostatnich latach. Wystarczy porównać jego dawne narzędzia – jak np.
kamienne groty strzał, gliniane naczynia, rozmaite krzesiwa do rozpalania ognia, znane z wykopalisk
z dzisiejszymi narzędziami. Nikogo nie trzeba przekonywać, że dzieli je cywilizacyjna przepaść. 

Dawne narzędzia pokazują nie tylko, jakie potrzeby miał człowiek, ale też, jak ich wynale-
zienie zmieniało jego życie. To atrybuty, dzięki którym możemy prześledzić jego długą dro-
gę i dowiedzieć wiele na jego temat. Dzisiejszymi atrybutami człowieka żyjącego w stoli-

cy lub w jakiejkolwiek innej miejscowości bywa samochód z przyjaznym dla środowiska napędem,
smartfon wyposażony w najróżniejsze aplikacje, pozwalające śledzić aktualne informacje ze świa-
ta, słuchać muzyki, oglądać filmy, telewizję, zaglądać do muzeów lub galerii w sposób wirtualny,
komunikować się ze znajomymi (dzięki dostępowi do portali społecznościowych), korzystać z map
i nawigacji dzięki rozmieszczonym nad naszymi głowami satelitom). Może on ustalać lokalizację
niemal wszystkiego na naszym globie, włącznie z własną. Oczywiście, zależy to od zasobności
portfela. Nie zmienia to faktu, że każdy posiadacz smartfona może z niego korzystać na wiele spo-
sobów. Smartfon czy komputer pozwala załatwić wiele spraw, nie wychodząc z domu, co jest nie-
zwykle ważne w czasie epidemii, kiedy każde wyjście z domu może stanowić zagrożenie dla nas
lub innych. Oprócz aplikacji dostarczających czystej rozrywki i pozwalających uprzyjemnić sobie
czas, np. podczas podróży, istnieje wiele praktycznych, niezwykle użytecznych aplikacji umożliwia-
jących m. in. robienie zakupów na odległość, płatność w sklepie, restauracji. 

Współczesny człowiek jest coraz bardziej uzależniony od technologii. Jest to zjawisko o charakte-
rze globalnym. Nie inaczej jest tu, w grodzie nad Wisłą, czy mniejszych aglomeracjach. Zależność ta
w ostatnich dekadach wyraźnie przyśpiesza. Truizmem byłoby mówić, że to zjawisko niespotykane
w dziejach świata, jednak tak właśnie jest. Nigdy w historii świata nie mieliśmy do czynienia z rów-
nie szybko następującymi zmianami. Już niemal wszystkie dziedziny zostały opanowane przez infor-
matykę. Wkroczyła ona w najważniejsze obszary gospodarki i nauki. Teraz, wciska się każdą niszę bro-
niącą się dotąd przed jej wpływem. Widać to w sposobie komunikowania się z innymi ludźmi. Częściej
tweetujemy, esemesujemy, lajkujemy, a rzadziej spotykamy się z naszymi rozmówcami w tzw. realu,
czyli w świecie rzeczywistym. Zawieramy nowe znajomości dzięki technologicznym wynalazkom. Chęt-
nie przenosimy się w świat cyfrowy, choć nie zawsze sobie to uświadamiamy. Wygląda na to, że dla
wielu z nas stał się on bardziej atrakcyjny niż ten, który nas otacza. Im więcej czasu spędzamy w In-
ternecie, czy na forach społecznościowych, tym mniej pozostaje go na inne sprawy. 

Korona wirus i kryzys epidemiologiczny tylko to zjawisko pogłębił. Nasz dotychczasowy styl
życia zmienił się bezpowrotnie. Już nie musimy wychodzić z domu, żeby coś załatwić, ale
też zadowalamy się połączeniem cyfrowym w kontaktach z ludźmi. Wolimy użyć odpowied-

niej aplikacji np. Skype. Nie zamierzam deprecjonować znaczenia podobnych aplikacji. Mają one
on zastosowanie także w sprawach zawodowych. Zamiast fizycznej obecności w studiu telewizyj-
nym, czy radiowym rozmówcy mogą pojawić się w nim za sprawą komunikatora. Jest to nie tylko
oszczędzaniem czasu, ale też pozwala unikać zbędnego ryzyka w czasie pandemii. Mimo to, jak mó-
wi stare porzekadło - nie ma nic za darmo. Skok technologiczny też ma swoją cenę. Płacimy więc
na różne sposoby. Ceną jest m. in. utrata anonimowości i prywatności. Informacje na nasz temat
są gromadzone w przestrzeni wirtualnej zwanej chmurą. Dane te nie giną, chociaż przy odpowied-
nim wysiłku z naszej strony możemy je usunąć. Żyjemy w dwóch równoległych światach – rzeczy-
wistym i wirtualnym. Tak naprawdę wcale nie są one równoległe, bo coraz częściej się ze sobą krzy-
żują. Splatają się ze sobą w nierozerwalny warkocz, wspomagają się i uzupełniają. Nadzwyczajna
sytuacja epidemiologiczna sprawia, że nie da się już od tego odejść, a niektóre rozwiązania wpro-
wadzone teraz pozostaną na dłużej. Światów tych nie da się przeciwstawiać sobie nawzajem, ani
zrezygnować z jednego lub drugiego. Pozostaje uczyć się żyć w obu jednocześnie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Między realem a wirtualem

Czwartek, 18 maja 2000 roku. Jeszcze XX wiek! Ale pamiętam ten dzień
jakby to było wczoraj. Pierwszy numer nowego lokalnego tygodnika
budził zrozumiałe zainteresowanie. Wcześniej było tylko „Pasmo” (od

1987 roku) pod redakcją Marka Przybylika, a później Macieja Petruczenki i „Połu-
dnie” Andrzeja Rogińskiego (od 1994), pionierskie inicjatywy na rynku lokalnej 
prasy. Dziś „Pasmo” się już nie ukazuje, a „Południe” ma tylko stronę internetową.

Przeglądam ten pierwszy numer „Passy” po latach z nieukrywanym wzruszeniem. Wspomnie-
nia odżywają na nowo. Człowiek był o 20 lat młodszy, widać jak bardzo Ursynów się w tym cza-
sie zmienił. „Passa” towarzyszyła nam przez cały czas i dla wielu stała się niezawodnym przyjacie-
lem. Przyzwyczailiśmy się do czwartkowej lektury. Sam jestem mieszkańcem Ursynowa od same-
go początku (styczeń 1977). Czytam „Passę” z zainteresowaniem, podjąłem stałą współpracę wła-
śnie dlatego, że bardzo sobie cenię tę inicjatywę i cieszę się, że mogę, jak potrafię, ją wspierać.

„Passa” wyróżnia się, moim zdaniem, wśród lokalnych gazet, właśnie tym, że nie ma charakteru
biuletynu informacyjnego, ale jest, w pełnym tego słowa znaczeniu, pismem społeczno-kulturalnym.
Jest nie tylko źródłem informacji o wydarzeniach lokalnych i inicjatywach społecznych, ale utrzymu-
je ścisłą więź z czytelnikami, podejmuje wszechstronną tematykę z zakresu historii, kultury, eduka-
cji i sportu, dba o wysoki poziom publicystyki, przyciągając dobrych autorów i stałych felietonistów.

Myślę, że redaktor naczelny Maciek Petruczenko-Passmita, który kieruje redakcją od początku
(a w zawodzie jest swoistym rekordzistą, pracując od ponad pół wieku w Przeglądzie Sportowym)
– ma pełne prawo do satysfakcji. W imieniu całej redakcji i czytelników dziękujemy ci, Maćku, za
dotychczasową pracę i życzymy wytrwałości na dalsze lata. Warto przy tej okazji wspomnieć du-
ży wkład pracy sekretarzy redakcji, tych których już nie ma wśród nas, nieodżałowanego Ryśka Ko-
chana i Jacka Chudzika oraz obecnego Łukasza Kondeja wraz z zespołem.

Sam debiutowałem w prasie harcerskiej i przez wiele lat byłem stałym korespondentem tygo-
dników Drużyna, Motywy, Na przełaj, byłem członkiem Rady programowej tygodnika Razem, po-
tem stałym współpracownikiem tygodnika Południe (przez 13 lat od pierwszego numeru), zastęp-
cą redaktora naczelnego tygodnika Sąsiedzi (wszystkie te tytuły już się nie ukazują), nie licząc do-
raźnych publikacji na innych łamach, ale z „Passą” współpracuję najdłużej (liczba moich opubli-
kowanych artykułów, wierszy, felietonów, recenzji zbliża się już do tysiąca).

Życząc redakcji wiele serdeczności z okazji jubileuszu, liczę na dalszą owocną współpracę. Pa-
trząc na minione dwudziestolecie, które wydaje się okresem tak krótkim, mniemam, że kolejne 20
lat upłynie jak z bicza trzasł, ale składając te życzenia na ręce Naczelnego, liczę, że obaj będziemy
nadal w dobrej formie (w 2040 roku będziemy dopiero po dziewięćdziesiątce!), a po drodze cze-
ka nas jeszcze jubileusz 50-lecia Ursynowa (2027).

UWAGA RÓWIEŚNICY „PASSY”!
Z okazji jubileuszu poszukujemy mieszkańców Ursynowa, którzy urodzili się 18 maja 2000 

roku. W następnym numerze chcielibyśmy przedstawić sylwetki rówieśników „Passy”. 
Prosimy o bezpośredni kontakt z red. Wojciechem Dąbrowskim w terminie do poniedziałku 18 ma-
ja (e-mail: wojdabrowski@onet.eu).

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jubileuszowo...
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Poglądy Polaków na przewrót
majowy 1926 r. są różne i zależą
m. in.  od politycznych przeko-
nań oceniających, jak też od
miejsca ich zamieszkania, a ra-
czej pochodzenia.  W licznych re-
lacjach z tragicznych wydarzeń
w Warszawie w dniach od 12 do
15 maja 1926 r. przeważają po-
glądy mieszkańców stolicy, w
znacznym stopniu zdominowa-
ne przez sympatyków Józefa Pił-
sudskiego. Trzeba jednak pa-
miętać, że Warszawa to nie cała
Polska. 

Całkowicie odmienny pogląd
na te wydarzenia mieli miesz-
kańcy Poznańskiego i Pomo-

rza, a więc głównie ludność polska wy-
rosła i ukształtowana w państwie pru-
skim, w którym już w 1914 r. nie było
analfabetów (w tym czasie w Kongre-
sówce analfabeci stanowili 70% społe-
czeństwa), a szacunek do obowiązują-
cego prawa był powszechny.  Pozna-
niacy nie mogli pogodzić się z sytuacją
buntu w armii i zamachu na konstytu-
cyjnie umocowane władze II Rzeczy-
pospolitej. Kilka pokoleń wychowanych
w pruskim drylu, dosyć szybko prze-
wyższyło swoich „mistrzów” (tj. Niem-
ców) w wielu dziedzinach. Proces ten
znakomicie przedstawił przed laty Ste-
fan Bratkowski w swoim serialu „Naj-
dłuższa wojna nowoczesnej Europy”.
W zakresie militarnym Wielkopolanie
udowodnili to w Powstaniu Wielkopol-
skim – jedynym zwycięskim w naszej hi-
storii.  Dobrze wyćwiczone, karne i sto-
sunkowo dobrze wyposażone pułki po-
znańskie wniosły też ogromny wkład
w zwycięstwo nad bolszewikami w
1920 roku. 

Gdy około południa 12 maja
1926 r. do Dowództwa Okrę-
gu Korpusu nr VII w Poznaniu

dotarł rozkaz ministra spraw wojsko-
wych niezwłocznego wysłania do War-
szawy pułków poznańskich, to już o
godz. 16.50 wyekwipowane i załadowa-
ne do wagonów pododdziały 57. oraz
58. pułków piechoty (ze składu 14.
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty) goto-
we były do odjazdu. Kolejne jednostki
sukcesywnie zmierzały do wyznaczo-
nych wagonów kolejowych. Poznania-
cy przybyli w rejon obecnego tzw.
Dworca Głównego w Warszawie ok. 6-
tej rano (13 maja), a ostatnie tabory
wyładowane zostały z pociągów przed
dziewiątą. Dowódcą wojsk wielkopol-
skich był gen. Anatol Kędzierski.  Po
rozładunku jednostki wielkopolskie –
skrajem Pola Mokotowskiego – zaczęły
przemieszczać się w stronę Belwede-

ru, gdzie znajdowały się wówczas kon-
stytucyjne władze Rzeczypospolitej. Po-
znaniacy przybyli tam ok. 10.30. Wojska
wierne prezydentowi, a więc pułki po-
znańskie, słuchacze Szkoły Podchorą-
żych oraz Oficerskiej Szkoły Piechoty i
kilka innych drobnych pododdziałów
obsadziły rejon południowego Śród-
mieścia, w tym przede wszystkim  kom-
pleks budynków Al. Ujazdowskich, a
przede wszystkim główny budynek (Al.
Ujazdowskie 1 -3), gdzie obecnie mie-
ści się Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów RP, a do I wojny światowej mieści-
ła się siedziba carskiego Korpusu Ka-
detów im. Suworowa. W maju 1926 r.
budynek był siedzibą Szkoły Podcho-
rążych Piechoty.

Wczasie, gdy w Warszawie
rozpoczęły się bratobójcze
walki wojsk wiernych le-

galnym (konstytucyjnym) władzom
RP z wojskami wiernymi Józefowi Pił-
sudskiemu, do Poznania powrócił gen.
Kazimierz Sosnkowski, od 14 kwiet-
nia 1925 r. – dowódca Okręgu Korpu-
su nr VII w Poznaniu, a jednocześnie
druh  Józefa Piłsudskiego, z którym
był internowany w Magdeburgu.
Sosnkowski  powrócił do Poznania
przed południem 13 maja 1926 r.  Od
swego zastępcy gen. Edmunda Hau-
sera  dowiedział się o wysłaniu do War-
szawy podległych mu (Sosnkowskie-
mu) poznańskich pułków, które podję-
ły bratobójczą walkę z wojskami wier-
nymi Piłsudskiemu. O 12.40 Sosnkow-
ski strzelił sobie w klatkę piersiową z
pistoletu. Odniósł bardzo ciężkie obra-
żenia, ale przeżył. Przeszedł kilka ope-
racji, a później roczną rekonwalescen-
cję. Czyn gen. Sosnkowskiego jest dra-
matycznym przykładem sytuacji, w ja-
kiej znalazło się wielu, zmuszonych
wybierać pomiędzy lojalnością wobec
cenionego dowódcy i przyjaciela, ja-
kim był Piłsudski, a koniecznością do-
chowania przysięgi wojskowej złożonej
polskiemu rządowi.

P róba samobójstwa gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego, o któ-
rej bardzo szybko wieść roze-

szła się po Poznaniu, dolała przysło-
wiowej oliwy do ognia. W drodze do
Warszawy znajdowały się kolejne for-
macje wielkopolskie, których transport
do stolicy utrudniali zbuntowani kole-
jarze. Przybycie tych oddziałów do sto-
licy mogłoby przeważyć szalę na ko-
rzyść prezydenta. Równolegle w Po-
znaniu trwały demonstracje, przeciw-
ko tym, którzy śmieli podnieść rękę na
legalne władze. Gazety poznańskie
uznały bunt za zdradę państwa i hańbę
narodową.  Senat  tamtejszego uniwer-
sytetu wezwał studentów do obrony
państwa i wstępowania do organizo-
wanej w tym celu  wielkopolskiej Ar-
mii Ochotniczej.

N a wieść o niepokojach w woj-
sku, dowódcą obrony stolicy
mianowany został gen. Tade-

usz Rozwadowski, a szefem jego sztabu
został płk Władysław Anders. Siły wier-
ne rządowi liczyły ok. 10 tys. ludzi, z
których blisko 5,8 tys. wzięło udział w
walkach. Po stronie Piłsudskiego opo-

wiedziało się około 15 tysięcy. Bunt stał
się faktem już 11 maja, kiedy to zgrupo-
wane na ćwiczeniach w Rembertowie
Batalion Manewrowy, Szkoła Podcho-
rążych i 7. pułk ułanów z Mińska Mazo-
wieckiego nie powróciły do koszar mi-
mo rozkazu nowego ministra spraw
wojskowych gen. Malczewskiego.  12
maja 1926 r. wojska obu stron starały się
zająć ważne punkty w stolicy. Około
godz. 17. doszło do słynnego spotkania
i rozmów prezydenta Wojciechowskie-
go z Józefem Piłsudskim na Moście Po-
niatowskiego. Rozmowy nie dały żad-
nego rezultatu. Piłsudski udał się do
koszar, wiernego mu  36. pp przy ul. 11-
listopada na Pradze. Około 18.30 doszło
do pierwszych starć w okolicach Mo-
stu Kierbedzia

W ojska wierne żołnierskiej
przysiędze panowały  (13
maja)  w okolicach  od Bel-

wederu do ul Pięknej. W ich posiadaniu
było lotnisko na Polu Mokotowskim
oraz na terenach poniżej skarpy, aż do
Mostu Poniatowskiego. Zdobyły kosza-
ry 1. Pułku Szwoleżerów, biorąc 400
jeńców.  Zdobyły też Szpital Ujazdow-
ski, skąd wcześniej ostrzeliwano ich po-
zycje w Alejach Ujazdowskich. Później
linia obrony ustabilizowała się na ul.
Nowowiejskiej. Pod wieczór  spodzie-
wano się rychłego przybycia kolejnych
oddziałów wielkopolskich. Związek za-
wodowy kolejarzy ogłosił strajk i  wszel-
kimi sposobami starał się opóźnić po-
znańskie eszelony. Na dodatek, pod
Kutnem doszło do katastrofy kolejowej,
w której 9 wagonów zostało doszczęt-
nie zniszczonych. Wojska Piłsudskiego,
wspomagane przez ludność cywilną,
od wczesnych godzin porannych 14 ma-
ja posuwały się w kierunku Belwederu.
W związku z niekorzystną sytuacją dla
wojsk rządowych (o godz. 15.) ich do-
wódca gen. Kędzierski (dowódca 14.
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej) wy-
konał rozkaz przełożonych, nakazując
odwrót do Wilanowa. Zbiegło się to w
czasie z przybyciem w rejon Warszawy
posiłków z Wielkopolski, ale brak łącz-
ności uniemożliwił wykorzystanie te-
go faktu. O godz. 16.45 Belweder opu-
ściła kompania 58. pp, która stanowiła
ochronę prezydenta, członków rządu
oraz sztandaru Rzeczypospolitej.  Cała
kolumna  pieszo udała  się do Wilano-
wa. O godz. 18. w  tamtejszym pałacu
odbyła się narada na „najwyższym
szczeblu”,  w trakcie której prezydent
Stanisław Wojciechowski poinformo-
wał zebranych, iż składa rezygnację  z
zajmowanego urzędu. Nakazał też bez-
zwłoczne zawieszenie broni, o czym
natychmiast poinformował marszałka
sejmu Macieja Rataja. Rząd Wincente-
go Witosa podał się do dymisji. Oficero-
wie, w tym gen. Anatol Kędzierski, gen.
Tadeusz Rozwadowski, płk Gustaw
Paszkiewicz, płk Władysław Anders –
wydali podległym sobie oddziałom za-
kaz prowadzenia działań ofensywnych,
chyba że zostaną zaatakowane. 

1 5 maja dowództwo nad wila-
nowskim garnizonem objął
gen. Rozwadowski, który –

po otrzymaniu informacji o dotarciu

do Warszawy kolejnych transportów
wojska z Wielkopolski i Pomorza  –
postanowił wznowić działania  i roz-
ważał zaatakowanie  oddziałów Pił-
sudskiego rozłożonych wzdłuż skarpy
w Wolicy i Natolinie. Około godz.
16.30 – po zerwaniu rozmów pomię-
dzy walczącymi stronami – oddziały z
Wolicy i Natolina rozpoczęły natarcie
na Wilanów.  Zawarto kolejny rozejm,
a oddziały garnizonu wilanowskiego
– teraz pod dowództwem gen. Kę-
dzierskiego - wycofały się za Wilanów-
kę i podążyły w kierunku Wisły. Rze-
kę sforsowano 17 maja. Wojska wiel-
kopolskie dotarły do stacji kolejowej  w
Otwocku, skąd po załadowaniu do
wagonów kolejowych, ruszyły do Po-
znania. Tam 20 maja 1926 r.  w obec-
ności tłumów mieszkańców Wielko-
polski, władz wojewódzkich i miej-
skich, weteranów, dostojników ko-
ścielnych oraz konsulów Francji i Cze-
chosłowacji  przywitano oddziały, któ-
re dotrzymały wierności żołnierskiej
przysiędze. Na Placu Wolności miała
miejsce uroczysta defilada wojsk, któ-
re poszły w bój w obronie Konstytucji.
W toku walk w Warszawie straty by-
ły znaczne. Największe miał 10. pułk
piechoty z Łowicza, którry stracił 26%
stanu wyjściowego. Poległych żołnie-
rzy obu walczących stron,   w liczbie
ok. 220, uroczyście pochowano 17
maja 1926 r. na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach. Łącznie podczas
walk w Warszawie zginęło  – według
oficjalnych danych – 379 osób.

J eszcze kilkanaście lat temu na
wojskowych Powązkach, w
centralnej części cmentarza,

widoczne były liczne nagrobki związa-
ne z przewrotem majowym. Na wielu,
pod nazwiskiem widniał napis: zginął
wierny przysiędze. Obecnie  groby ta-
kie  są bardzo nieliczne. Ustawiono
„ogólną” tablicę z informacją o pole-
głych w 1926 roku.  Groby pozosta-

wione bez opieki – skasowano, sprze-
dając miejsca licznym chętnym. Mo-
im zdaniem, groby poległych na cmen-
tarzu wojskowym powinny być po
wsze czasy pod opieką państwa. Han-
dlowanie nimi uważam wręcz za świę-
tokradztwo!

W wyniku tzw. przewrotu ma-
jowego sformowany został
nowy rząd RP z premierem

Kazimierzem Bartlem na czele. Mini-
strem spraw wojskowych został Józef
Piłsudski, który objął także stanowisko
generalnego inspektora sił zbrojnych. 31
maja 1926 r. Zgromadzenie Narodowe
wybrało Józefa Piłsudskiego prezyden-
tem Rzeczypospolitej. Marszałek nie
przyjął tej godności,  ale rekomendo-
wał profesora Ignacego Mościckiego,
który sprawował tę funkcję, aż do inter-
nowania go w Rumunii. 30 września
1939 r. wyznaczył na swego następcę
Władysława Raczkiewicza. Zmarł w
Szwajcarii w 1946 r. Pochowany jest w
warszawskiej archikatedrze św. Jana
Chrzciciela.

W rozkazie wydanym po po-
grzebie Józef Piłsudski na-
pisał m.in.: „… W jedną zie-

mię wsiąkła krew nasza, ziemię jednym
i drugim jednakowo drogą, przez obie
strony jednakowo umiłowaną. Niechaj
krew ta gorąca, najcenniejsza w Polsce
krew żołnierza, pod stopami naszymi
będzie nowym posiewem braterstwa,
niech wspólną dla braci prawdę głosi”. 

Marszałek Piłsudski zmarł 12 maja
1935 r. – w dziewiątą rocznicę „prze-
wrotu majowego”.

PPSS.. Przy pisaniu niniejszego tekstu
wykorzystałem m. in. artykuł Bartosza
Kruszyńskiego, pt.: Garnizon poznań-
ski na odsiecz Radzie Ministrów i Prezy-
dentowi RP w czasie przewrotu majowe-
go w 1926 roku, zamieszczony w kwar-
talniku „Kronika Miasta Poznania” 201
2/1, s. 156-169.

Dlaczego gen. Kazimierz Sosnkowski strzelił sobie w pierś...

Przewrót majowy widziany z Poznania
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AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, korepetycje,
matury, ośmioklasiści, 
także internetowo, 
605 783 233

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

!TTaarrggóówweekk,, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,, 55 m2, 2 pokoje, 
al. KEN, parter, 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 

!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

!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 ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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 

PPRRZZYYJJMMĘĘ pana i panią do
sprzątania samochodów
ciężarowych, Łazy k. Magdalenki,
604 626 444

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ pani do opieki nad
starszą panią, system zmianowy
24/24 lub do uzgodnienia,
Piaseczno, 603 202 133

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE  bloków i terenu
zielonego 510 056 006, 
509 318 602 

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

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 - Tanio, 
887 815 778

MMAALLOOWWAANNIIEE - Wolne Terminy,
887 815 778

MMAASSEECCZZKKII
Kulczyńskiego 9

692 101 784
KRAWCOWA

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

MMYYCCIIEE okien, 
pranie dywanów, 

669 945 460

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo, 
669 945 460 

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 
505 935 627

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiuusszz RRoossiińńsskkii
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

Aż do późnego popołudnia
w środę 13 maja środowi-
sko wyścigowe czekało na
decyzję organizatora go-
nitw, czyli dyrekcji służe-
wieckiego oddziału pań-
stwowej spółki Totalizator
Sportowy, w sprawie inau-
guracji w nadchodzący
weekend sezonu wyścigo-
wego 2020. 

Prezes Polskiego Klubu Wy-
ścigów Konnych uzyskał zgody
ministra zdrowia i Głównego In-
spektora Sanitarnego na prze-
prowadzenie na Służewcu w
dniach 16 i 17 maja pierwszych
w tym roku selekcyjnych prób
dzielności koni bez udziału pu-
bliczności. 

Wydrukowano programy,
przygotowano tysiąc koni do wy-
ścigów, ale na przeszkodzie sta-
nęła biurokracja. Organizato-
rem gonitw nie jest jednak
PKWK, lecz służewiecki oddział
TS, którego kierownictwo do
ostatniej chwili wstrzymywało
się z podjęciem ostatecznej decy-
zji, tłumacząc brak decyzyjno-
ści „obowiązującym stanem
prawnym”. 

Ponoć zlecono wewnętrzne-
mu prawnikowi w spółce wyko-
nanie dodatkowej opinii, ponie-
waż zgody ministra zdrowia
oraz GIS – decydentów z naj-
wyższego szczebla – były dla za-
rządu TS niewystarczające.
Prawnik uznał, że „obowiązują-
cy stan prawny nie pozwala na
rozegranie gonitw w terminie
16/17 maja”, ale po południu
ktoś musiał pójść po rozum do
głowy i w najbliższą sobotę
pierwsza w tym sezonie bomba

pójdzie w górę. Wiąże się to z
pierwszą od miesięcy transmi-
sją na żywo z zawodów mają-
cych sportowy charakter. Łako-
my kąsek dla milionów zmęczo-
nych restrykcjami i spragnionych
emocji obywateli. 

Przekaz live z przebiegu go-
nitw będzie dostępny na
www.torsluzewiec.pl. Na szczy-
cie strony internetowej toru znaj-
duje się zakładka z niebieskim
napisem „Transmisja gonitw on-
line”, wystarczy kliknąć w nią,

by przenieść się na zabytkowy
Służewiec. Początek transmisji
sobota godz. 12.30. Ze strony
Tor Służewiec można również
pobrać program wyścigowy (za-
kładka „Strefa widza”). Kto zaś
jest posiadaczem specjalnego
konta, może także obstawiać on-
line wyniki gonitw, informacje
na stronie internetowej spółki
„Traf” organizatora końskiego
totalizatora. Życzymy wielkich
emocji i nie mniejszych wygra-
nych. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Konie pierwsze powracają na sportową arenę

Wyścigi ruszają już w ten weekend!

Nasze Typy
SSOOBBOOTTAA,, 1166 MMAAJJAA,, GGOODDZZ.. 1133..0000
GGoonn.. II:: The Kid Bobby B, Arkano, Delos, Pilecki
GGoonn.. IIII:: Shadwan Al Khalediah, Sahm Al Kha-
lediah, Gatsby de Bozouls, Pontarion
GGoonn.. IIIIII:: Adventure, Herbatka, Luaithrion, 
Hit Poker
GGoonn.. IIVV:: Monther Al Khalediah, Chill Force, Ghazalat Al Khale-
diah, Anwar Al Khalediah
GGoonn.. VV:: Minister Wojny, Bright Amber, Candy Rider, Onyks 
GGoonn.. VVII:: Bariq Dazzelour, Akwantario, Mysskash de Piboul, Wa-
fa Al Khalediah
GGoonn.. VVIIII:: Minsor, Hipop de Loire, Noble Prince, Ishii Maki
GGoonn.. VVIIIIII:: Gancegal, Carlito, Spasski, Anticyclone
GGoonn.. IIXX:: Diego de Busset, Brandy Hornline, Curly Light, Espoir
de Bellon

NNIIEEDDZZIIEELLAA,, 1177 MMAAJJAA,, GGOODDZZ.. 1133..0000
GGoonn.. II:: Diable Maya, Eden Pierji, Feline Fougasse, Fulham
GGoonn.. IIII:: Mayar Al Khalediah, Hasem Al Khalediah, Rasmy Al
Khalediah, Fadwa Al Khalediah
GGoonn.. IIIIII:: Kalinda, Fuzja, Tamoola, La Factrice
GGoonn.. IIVV:: Asrar Al Khalediah, Wasma Al Khalediah, Fateh Al Na-
seef, Awrad Al Khalediah
GGoonn.. VV:: Timemaster, Inter Royal Lady, Night Tornado, Gran Emperor
GGoonn.. VVII:: Party Animal, Snow Storm, Torrent, Sileroy
GGoonn.. VVIIII:: Dancing Nora, Leading Lion, Royal Cherry, Yasmeen
GGoonn.. VVIIIIII:: Windsor Beach, Kaszi, Majkel, Harlem

Czas pandemii to ogromne wyzwanie dla instytucji
kultury, w tym muzeów. Muszą dbać o powierzone im
zasoby dziedzictwa narodowego. Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w Wilanowie z dnia na dzień zostało pozba-
wione możliwości sprzedaży biletów do pałacu, ogro-
dów i na wydarzenia organizowane dla publiczności. 

Ogranicza więc do minimum wydatki, jednocześnie odwołuje się
do ofiarności każdego, kto w tym trudnym czasie chciałby zasilić
je wpłatą.

Pałac, historyczna kolekcja dzieł sztuki, rzeźba ogrodowa, par-
ki krajobrazowe etc. potrzebują nieustannej opieki, kosztownych za-
biegów prewencyjnych i konserwatorskich, szczególnego dozoru
i zabezpieczenia. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie po-
pularyzujące na co dzień tradycję ofiarności i dobroczynności, dziś
samo znalazło się w potrzebie i prosi o pomoc. Każda kwota jest na
wagę złota.

Darowizny w dowolnej wysokości można przekazywać na kon-
to nr: 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001

Przelewy zagraniczne: IBAN PL93, bank BGK S.A.
SWIFT GOSKPLPW z dopiskiem: na działalność statutową Mu-

zeum Pałacu w Wilanowie.
Z góry dziękujemy. Do zobaczenia już niedługo!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wesprzyj muzeum!
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