
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

Skąd wziąć zieloną energię?4 czerwca 1989: Celiński i inni...
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Z apewne większość czytelni-
ków „Passy” pamięta naj-
większy przełom polityczny

w okresie swojego życia w Polsce,
jakim były 4 czerwca 1989 wybo-
ry do Sejmu i (po raz pierwszy od
dawien dawna) – do Senatu. Po-
wojenne pokolenie miało już za so-
bą brutalną dyktaturę stalinizmu,
chwilowy oddech po polskim Paź-
dzierniku 1956, rewolucję studenc-
ką i jednocześnie antysemicką na-
gonkę 1968, zainicjowane w la-
tach 70-tych przez Edwarda Gier-
ka otwarcie na Zachód, wybuch
Solidarności w 1980 i narzucony
zaraz potem przez generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego stan wojenny,
no i wreszcie okres gospodarczego
krachu lat 80-tych oraz stopnio-
wego słabnięcia zarówno władz
PRL, jak i nacisku ze strony Wiel-
kiego Brata, mającego podobne
problemy Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich. Wni-
kliwi obserwatorzy mogli ewentu-
alnie wyczuwać nadchodzący kres
Zimnej Wojny i politycznego ukła-
du pojałtańskiego. Tak naprawdę
jednak mało kto się tego spodzie-
wał. Tym bardziej, że Wielki Brat
wciąż dysponował potężnym arse-
nałem nuklearnym, mając swoje
wojska rozlokowane w krajach sa-
telickich, takich jak Polska.

N a szczęście ruch solidarno-
ściowy bardzo ośmielił spo-
łeczeństwo polskie, a na do-

datek po stronie władzy rosła w si-
łę grupa określana mianem refor-
matorów. Trend liberalny wzmoc-
niło w 1988 objęcie funkcji premie-
ra przez długoletniego naczelnego
redaktora „Polityki” Mieczysława
Rakowskiego, który stanowisko
ministra przemysłu powierzył nie
jakiemuś protegowanemu politycz-
nie ciemniakowi, lecz zdolnemu
chemikowi, właścicielowi paru pa-
tentów (proszek do prania Ixi65!),
jednocześnie prawnikowi i prywat-
nemu przedsiębiorcy, jednemu z
najbogatszych Polaków Mieczysła-
wowi Wilczkowi (przetwórstwo
mięsne!). Facet był oblatany w
świecie, zawiązał spółkę z Japoń-
czykami (Polnippon), a jednocze-
śnie zarabiał na handlu z przedsta-
wicielstwami ZSRR. W swoim ma-
jątku pod Stanisławowem koło
Mińska Mazowieckiego często
przyjmował znanych artystów. Był
więc i mądry, i lubiany. No i to on
doprowadził do uchwalenia libe-
ralnej ustawy o działalności gospo-
darczej  (co nie jest zakazane, jest
dozwolone), a ta ustawa obowią-
zywała aż do 2000 roku, mając –
być może – nawet większe znacze-
nie niż nieco późniejsza reforma
Leszka Balcerowicza, która pozo-
stawiła mnóstwo nieprzystosowa-
nych do kapitalizmu obywateli RP,
a zwłaszcza tych z PGR-ów – na
lodzie. 

W szystkich tych czynni-
ków idący do urn 4
czerwca 1989 nie mieli

wszakże w świadomości. Zdecydo-
wanej większości obywateli przy-
świecało jedno proste hasło: „Precz
z komuną!. I choć komuna zagwa-
rantowała sobie w ordynacji 65-
procentowy udział w ławach po-
selskich, to jeśli chodzi o 100-oso-
bowy Senat, aż 99 miejsc uzyska-
li kandydaci popierani przez Komi-

tet Obywatelski Solidarność. To
jedno jedyne, niesolidarnościowe
miejsce zdobył taki sam przedsię-
biorca jak Wilczek – Henryk Sto-
kłosa z Piły, który później został
senatorem aż pięć razy. 

W yborom 4 czerwca, pod
które grunt został przy-
gotowany poprzez obra-

dy Okrągłego Stołu, towarzyszyła
świetna atmosfera społeczna. Wio-
sną zaczęła się ukazywać pod re-
dakcją Adama Michnika opatrzo-
na solidarnościowym znaczkiem
„Gazeta Wyborcza”, czyniąca naj-
większy wyłom w bloku prasy kon-
trolowanej przez państwo. W pro-
mowaniu kandydatów Komitetu

Obywatelskiego pomagali lubiani
artyści (Jacek Fedorowicz!), a na-
wet dziennikarze sportowi (Woj-
ciech Zieliński, Bohdan Tomaszew-
ski). Mało tego! W promocję włą-
czyły się amerykańskie gwiazdy –
Jane Fonda i Stevie Wonder oraz
francuski piosenkarz Ives Mon-
tand. Pełną świadomość znacze-
nia wyborów miała dzieciarnia
szkół średnich i podstawowych,
przypominająca rodzicom, że ma-
ją głosować na solidarnościową
drużynę Wałęsy, świetnie zarekla-
mowaną wyprodukowanym we
Włoszech plakatem z sylwetką Ga-
ry’ego Coopera z filmu „W samo
południe”. Mający znaczek Soli-

darności na piersiach Cooper za-
miast rewolweru trzymał w ręku
kartkę wyborczą. 

D o tego wszystkiego doszły
liczne zdjęcia, jakie kandy-
daci do Sejmu i Senatu po-

robili sobie z Lechem Wałęsą. No
cóż, ludzie mieli już dość komuny.
Sam pamiętam przykre obrazki z
Megasamu, jedynego ursynowskie-
go supermarketu, w którym mat-
ka mogła kupić dziecku coś z czeko-
lady, ale nie za złotówki, tylko za
dolary – w osobnym stoisku Pe-
weksu. Wiele dziecięcych buź pozo-
stało przyklejonych do szyby sto-
iska i zapłakanych, bo mamy nie
dysponowały dolarami... Na ryn-

ku królowały niedobory, szarzy-
zna i drożyzna. Dlatego w 1989,
podobnie jak w 1980, społeczeń-
stwo na powrót uwierzyło w Soli-
darność. 

D ziś z dumą czujemy się
ważnymi obywatelami
świata, bo Polska należy

do Unii Europejskiej, bo już nie
„Moskal”, ale US Army we wsi
stoi, a jednocześnie mamy fron-
talny atak na ludzi, którzy swoją
odwagą, mądrością o poświęce-
niem potrafili doprowadzić w
1989 do bezkrwawej zmiany
ustroju. Niespełnieni w tamtym
czasie wrogowie PRL-u próbują
się teraz kreować ex post na boha-
terów, mając ambicję pisania hi-
storii na nowo. Trochę mi to przy-
pomina okres tuż po drugiej woj-
nie światowej, gdy władza ludowa
za nic miała zasłużonych przed-
wojennych patriotów, stawiając
pomniki wyłącznie sztucznie wy-
promowanym swojakom. 

J a akurat, gdy powstawał za-
lążek Solidarności, z wiel-
kim pożytkiem wykorzysty-

wałem prywatny pobyt w USA na
zaproszenie tamtejszych milione-
rów. Wróciwszy do kraju, trafi-
łem niemalże na gotowe, nie bez
wzruszenia przyjmując solidar-
nościowy zryw. Doskonale wie-
działem wtedy o ważnej roli, jaką
w działalności opozycyjnej odgry-
wał Andrzej Celiński, nasz dzisiej-
szy sąsiad z Ursynowa. Dlatego
polecam wywiad, jaki z nim za-
mieszczamy na stronie 11. On już
nadstawiał głowy, gdy ja jeszcze
siedziałem w Ameryce. I jemu –
między innymi – zawdzięczam
dzisiejszą Polskę. Chapeau bas,
Andrzej!

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

JJ aa kk  ww oo ll nn oo śś ćć  nn aa ss  zz aa ss kk oo cc zz yy łł aa .. .. ..JJ aa kk  ww oo ll nn oo śś ćć  nn aa ss  zz aa ss kk oo cc zz yy łł aa .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Najważniejsze wydarzenie plenerowe w Dzielnicy Ursynów startuje już w najbliższy
piątek o godzinie 18.00. Dni Ursynowa, które w tym roku zaplanowano w piątek i
sobotę (7-8 czerwca), będą poświętujemy tradycyjnie w Parku im. Romana
Kozłowskiego – Kopa Cwila/Metro Ursynów. 

W tym roku wystąpią: LADY PANK, MALEŃCZUK + Rhythm Section, POPARZENI KAWĄ TRZY,
O.S.T.R, THE DUMPLINGS oraz KĘKĘ. Nie zabraknie ursynowskich wykonawców – przed publicznością
zaprezentują się zespół BRAK SNU oraz ursynowski Chór IUVENIS

– Dni Ursynowa to po Sylwestrze i Wiankach nad Wisłą największy koncert plenerowy organizowany
przez warszawski samorząd. Co roku na ogromnej scenie pod Kopą Cwila występują wyjątkowe
gwiazdy, a nasi mieszkańcy i goście z innych dzielnic świetnie się bawią. Gorąco zapraszam na
koncerty i pełen atrakcji piknik rodzinny – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

13. Bieg Ursynowa wystartuje 15 czerw-
ca. Szybka, płaska trasa poprowadzona
al. KEN i rewelacyjny doping, jaki potra-
fią zgotować mieszkańcy Ursynowa, z
pewnością będą sprzyjać biciu rekordów
życiowych. Ale Bieg Ursynowa to nie tylko
impreza dla ambitnych ścigaczy, nieusta-
nie przesuwającym granicę własnych
możliwości i śrubującym życiówki. 

Płaska trasa, z niewielką liczbą zakrętów bę-
dzie przyjazna również dla tych, którzy swoją
przygodę z bieganiem dopiero rozpoczynają. Li-
mit czasu wynosi aż 45 minut, a mieszkańcy Ur-
synowa rokrocznie fantastycznym dopingiem i

ogromem swojej energii wspierają wszystkich
walczących na trasie. Podczas 13. Biegu Ursyno-
wa nie zabraknie emocji – zostaną rozegrane
8.Otwarte Mistrzostwa Polski mężczyzn w bie-
gu ulicznym na 5 km, Mistrzostwa Polski Masters,
Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Warszawy na
5 km, imprezie będą towarzyszyły również wielo-
bój sprawnościowy dla dzieci.

Zgodnie z informacjami, jakie otrzymała re-
dakcja Passy, do tej pory zapisały się już 1794 oso-
by. Bieg Ursynowa odbywa się z inicjatywy i ze
środków finansowych Dzielnicy Ursynów. Wszyst-
kie informacje dotyczące imprezy znajdują się na
stronie: www.biegursynowa.com.

Na terenie Dzielnicy Ursynów nie jest
otwarta żadna całodobowa apteka. Temat
zainteresował radnego Pawła Lenarczyka z
Otwartego Ursynowa. 

„Czy ursynowski samorząd może podjąć działania,
które tę sytuację mogą zmienić? Brak całodobowej
apteki w dzielnicy zamieszkałej przez niemal 200.000
mieszkańców jest dla nich dużym utrudnieniem”-
czytamy w interpelacji radnego skierowanej do
burmistrza Roberta Kempy. Poza interpelacją, mającą
na celu zaangażowanie władz dzielnicy, członkowie
Stowarzyszenia Otwarty Ursynów zwrócili się do
właścicieli aptek działających na terenie dzielnicy z
apelem o otwarcie całodobowej apteki. 

– Apel będzie silny i skuteczny, jeżeli uzyska poparcie
mieszkańców. Na Dniach Ursynowa  będziemy zbierali
podpisy  pod apelem do właścicieli aptek
zlokalizowanych  na Ursynowie,  aby taka apteka
całodobowa została uruchomiona. Zachęcam także
do wyrażenia wsparcia w Internecie – mówi radny
Lenarczyk.

Trwa VI edycja Budżetu Obywatelskiego
(dawniej Partycypacyjnego) 

ZZGGŁŁAASSZZAANNIIEE PPOOMMYYSSŁŁÓÓWW DDOO 1100 CCZZEERRWWCCAA!!
Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?
– pomysły można zgłaszać  do 10 czerwca 2019
– kwota przeznaczona na ursynowskie projekty to 4 986 682 zł
– kwota przeznaczona na ogólnomiejskie projekty to 24 933 409 zł, limit na projekt 4 986

681,80 zł
– każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów w wybranych przez sie-

bie dzielnicach
– projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny – osoba do kontaktu i 2 współ-

autorów)
– można zgłosić pomysł dzielnicowy lub ogólnomiejski
– projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
– projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy
– projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m. st. Warszawy i być zgodne z przy-

jętymi strategiami i programami
– należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eks-

ploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środ-
ków finansowych – limit wartości jednego projektu zgłoszonego na Ursynowie to 997 336,40 zł

– nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru
– nie można przewidywać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez prze-

niesienia na m. st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych
– pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których

m. st. Warszawa posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)
– na projekty będziemy głosować od 6 do 23 września 2019
– zwycięskie projekty (które poznamy 3 października 2019) będą realizowane w przyszłym roku
– czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykona-

nia do końca grudnia 2020 r.
– każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności (jedna definicja dla całej Warszawy)

czyli:
1. bezpłatne korzystanie z projektu
2. minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06.00 – 22.00 z

uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegają-
cych na zakupie sprzętu)

3. wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy pro-
jekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców

Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowa-
ne te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na
zamkniętym terenie.

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczone do tego formularze na dwa sposoby:
- internetowo za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl
- papierowo przy stanowiskach nr 1-5, wcześniej wciskając literkę „B” w Q-matic (system ob-

sługi klienta) w sali obsługi mieszkańców ursynowskiego ratusza (al. KEN 61, metro Imielin) w godz.
08.00 – 16.00 (w poniedziałki do 18.00).

Trwa II edycja programu edukacyjnego
dla dzieci i rodziców, który ma na celu
edukację, uświadomienie zagrożeń
oraz kształtowanie bezpiecznych zacho-
wań najmłodszych uczestników ruchu
drogowego. 

Projekt realizowany wspólnie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) obejmie
ok. 2000 uczniów ursynowskich szkół podstawo-
wych z klas IV – V.

– To już druga edycja tak potrzebnego progra-
mu edukacyjnego, gdzie wspólnie z ekspertami z
WORD dbamy o bezpieczeństwo uczestników ru-
chu. Ogromną wartością tego programu jest jego
dualistyczny i kompleksowy charakter – zajęcia są
bowiem prowadzone zarówno dla dzieci jak i ro-
dziców. Każdy uczeń biorący udział w akcji otrzy-
ma komplet materiałów edukacyjno – dydaktycz-
nych – informuje Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. 

Nabór kandydatów na ławników 
Ruszył nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do 16 warszawskich sądów. Zgło-

szenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia.  Kartę można uzyskać w: 
– Biurze Rady m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i

2024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
– na stronach internetowych m. st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl,
– www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
– w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m. st. Warszawy.

Całodobowa apteka na Ursynowie?

Dni Ursynowa od piątku!

Tysiące zgłoszeń do Biegu Ursynowa!

Bezpieczne dziecko w ruchu drogowym

ZZaajjęęcciiaa ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj zz OOddddzziiaałłaammii IInntteeggrraaccyyjjnnyymmii nnrr 334433 ww WWaarrsszzaawwiiee..
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W piątek 31 maja odbyła się uroczystość 50-le-
cia powstania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A. Burmistrz Mo-
kotowa Rafał Miastowski pogratulował straża-
kom jubileuszu, a także życzył bezpiecznej służ-
by oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

W niedzielę 2 czerwca już po raz dwunasty celebrowane było Święto Dziękczynienia w Świątyni
Opatrzności Bożej w Miasteczku Wilanów. W tym roku obchodzono je pod hasłem „Dziękujemy za
wielkich pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Kazimierz Kardynał Nycz, arcybi-
skup metropolita warszawski, skierował list do uczestników Święta, podkreślając zasługi obu tych wy-
bitnych Polaków, a Stanisław Kardynał Dziwisz zaznaczył, że modlitwa Jana Pawła II sprzed czterech
dekad – aby odnowić oblicze tej ziemi – została wysłuchana i można podziękować Bogu za powsta-
nie „Solidarności” i bezkrwawe obalenie komunistycznego reżimu. 

W Święcie Dziękczynienia wzięli między innymi udział wicemarszałek Senatu Maria Koc, sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera i Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i dziedzictwa Narodowego. 

W najbliższych dniach
synoptycy prognozują
wzrost temperatury do
30°C. W związku z tym m.
st. Warszawa wystawi na
ulice kurtyny wodne. Zra-
szacze od środy 5 czerwca,

są czynne w godz. 9.00-
17.00.

W upał będzie można się
ochłodzić na: pl. Zamkowym,
Krakowskim Przedmieściu przy
pomniku Mikołaja Kopernika, pl.
Trzech Krzyży przy pomniku

Wincentego Witosa, pl. Konstytu-
cji (od strony ul. Waryńskiego),
pl. Defilad (w okolicy skrzyżo-
waniu Al. Jerozolimskich i ul.
Marszałkowskiej), ul. Floriańskiej
(przy bazylice Św. Floriana), Pły-
cie Desantu przy ul. Solec (bul-
war Flotylli Wiślanej), ul. Nowy
Świat przy ul. Smolnej (przy
skwerze Stanisława Wisłockie-
go) oraz skwerze Hoovera.

Kurtyny na wniosek m. st.
Warszawy uruchamia Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Instalacja będzie
obecna ww. lokalizacjach do od-
wołania (w wypadku spadku
temperatury).

E w a  R o g a l a

Kurtyny wodne na pierwsze upały

Dziękczynienie w Świątyni Opatrzności

SP 190 już 20 lat z Orłem Białym

3311 mmaajjaa ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj nnrr 119900 iimm.. OOrrłłaa BBiiaałłeeggoo ww WWaarrsszzaawwiiee ooddbbyyłłaa ssiięę uurroocczzyyssttoośśćć 2200-lleecciiaa
nnaaddaanniiaa iimmiieenniiaa SSzzkkoollee.. WW wwyyddaarrzzeenniiuu wwzziiąąłł uuddzziiaałł bbuurrmmiissttrrzz MMookkoottoowwaa RRaaffaałł MMiiaassttoowwsskkii..

W sobotę w Centrum Futbolu Warszawianka
odbył się turniej dla piłkarskich zespołów dziewcząt
popularyzujący tę dyscyplinę sportu – DIAMONDS
CUP 2019. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz
Rafał Miastowski.

Gaszą już od pół wieku

Dziewczyny pokopały
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Odnowiona i wyremontowana
przychodnia przy ul. Samso-
nowskiej przyjmie pierwszych
pacjentów już w czwartek 6
czerwca. Oznacza to szczęśliwe
zakończenie gehenny okolicz-
nych mieszkańców Zielonego
Ursynowa, którzy przez półtora
roku musieli korzystać z róż-
nych odległych przychodni ursy-
nowskich, z których żadna nie
była w stanie zapewnić im cało-
ściowego podstawowego pakie-
tu specjalizacji leczniczych. 

W pobliżu przy ul. Kajakowej, z po-
wodu rozbudowy obiektu,  była dostęp-
na tylko nocna i świąteczna opieka
zdrowotna. Zgodnie z pierwotnymi pla-
nami przychodnia przy Samsonowskiej
miała być wyremontowana w trybie
ekspresowym i udostępniona miesz-
kańcom jeszcze w grudniu 2018 roku.
Jednakże okazało się, że stan technicz-
ny budynku wymagał nie tylko remon-
tu, ale kompleksowej gruntownej prze-
budowy. Roboty budowlane i moderni-
zacyjne pochłonęły blisko 800 tys. zł.

Niezbędne prace trwały blisko pół ro-
ku, jednak warto było czekać. Miesz-
kańcy Zielonego Ursynowa otrzymali
piękny obiekt medyczny. W przychodni
będą przyjmować lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej, zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych. Oprócz gabinetów in-
ternistycznych znajduje się tam również

gabinet zabiegowy, punkt pobrań, szcze-
pień i gabinet USG, wyposażony w no-
woczesną aparaturę diagnostyczną. 

W przeddzień udostępnienia pacjen-
tom przychodni  na Samsonowskiej od-
było się uroczyste otwarcie obiektu z
udziałem przedstawicieli władz War-
szawy i dzielnicy Ursynów. Wraz z go-
spodarzem terenu - dyrektorem SPZOZ
Warszawa - Ursynów Grażyną Napier-
ską, obecnością zaszczycili m. in. Pa-
weł Rabiej – zastępca prezydenta m. st.
Warszawy, Paweł Lech – przewodni-
czący Komisji Zdrowia Rady  Warszawy,
Paweł Chęciński – dyrektor Biura Poli-
tyki Zdrowotnej, Robert Kempa - bur-
mistrz Dzielnicy Ursynów. 

– Jesteśmy w miejscu nowym i po-
trzebnym mieszkańcom okolicy – po-
wiedział wiceprezydent Paweł Rabiej. –
Jest to zgodne z tym, co mówiliśmy ra-
zem z prezydentem Trzaskowskim -
“Warszawa dla wszystkich” - gdzie usłu-
gi, w tym usługi zdrowotne, są w zasię-
gu ręki, w zasięgu spaceru. Myślę, że ta
jednostka, ta przychodnia, doskonale
wpisuje się w potrzeby zdrowotne Ursy-
nowa. Placówka jest nowoczesna, wspa-
niała i daje takie poczucie bliskości –
mówił Paweł Rabiej. 

Zadowolenia nie ukrywał burmistrz
Ursynowa Robert Kempa:

– Mnie cieszy to, że jeśli chodzi o służ-
bę zdrowia na Ursynowie, to większość
zadań mamy wykonanych lub w trakcie

realizacji. Wszystko, co mieliśmy za-
planowane na lata 2019 - 2023, poza
przychodnią Na Uboczu, jest już na eta-
pie wykonawstwa. Tak naprawdę trwa
teraz wyścig, czy szpital na Kajakowej
czy też Szpital Południowy to będzie
kolejne otwarcie, w którym będziemy
mieli przyjemność uczestniczyć. Oby-

dwie placówki mają ruszyć wiosną
przyszłego roku. A jeśli chodzi o Zielo-
ny Ursynów, to faktycznie, rozbudowa
na Kajakowej szpitala jednego dnia,  no
i otwierana dzisiaj przychodnia na Sam-
sonowskiej to jest to, czego tutaj fak-
tycznie potrzebowaliśmy – mówił z
optymizmem burmistrz Kempa. 

A dla mieszkańców Zielonego Ur-
synowa najważniejsza jest bliska per-
spektywa rozwiązania problemów z
opieką zdrowotną. Oby te wszystkie
realizowane i finalizowane przedsię-
wzięcia udało się skutecznie i termino-
wo zrealizować.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Przychodnia przy ul. Samsonowskiej już po remoncie
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Nie było w Warszawie me-
tra, nie było kłopotu. Jed-
nak wraz z uruchomie-
niem komunikacji pod-
ziemnej pojawił się pro-
blem rozliczania opłat za
przejazdy i od zawsze nie
do końca rozwiązany (i
czy w ogóle rozwiązalny?)
problem gapowiczów. Ide-
ologia jest prosta: bramki
i kontrola biletów muszą
być. Inaczej, wiadomo –
wszyscy będą jeździć “na
gapę” czyli bez opłacone-
go przejazdu. 

Kiedyś  takie podejście było
uważane jako niezbędne, a sys-
temy kontroli z epoki nakazowo
- rozdzielczej tego wymagały.
Przyjmowano, że obywatel to
potencjalny przestępca, myślą-
cy głównie o tym jak oszukać
“państwo”, a więc konieczne jest
wprowadzenie możliwie najbar-
dziej rygorystycznych systemów
kontroli i restrykcji. To był punkt
wyjścia. 

Historia warszawskiego me-
tra – pomijając wstępną próbę
jego budowy w latach 50-tych –
jest długa i wielopłaszczyznowa.
W uproszczeniu – w 1982 roku
rząd PRL zawarł umowę z
ZSRR o współpracy przy budo-
wie warszawskiej kolei podziem-
nej. Stosowną uchwałę rządową
o utworzeniu pierwszej linii me-
tra w Warszawie podjęto 23
grudnia 1982 roku, prace roz-

poczęto 15 kwietnia 1983. Budo-
wa pierwszego  odcinka Kaba-
ty - Politechnika trwała około 12
lat, aż do  otwarcia 7 kwietnia
1995 roku. Wraz z różnorodny-
mi rozwiązaniami technicznymi
i organizacyjnymi, przyjęto rów-
nież system kontroli i rozliczeń
pasażerów z wykorzystaniem
bramek, dopuszczających do
wejścia na peron   potencjalnego
pasażera po odczytaniu kodu z
paska magnetycznego biletu,
czyli po sprawdzeniu uprawnień
pasażera do przejazdu. 

Po co w metrze 
są bramki

Po co? To proste. W  teorii
bramki są po to, by umożliwić
wejście na peron wyłącznie oso-
bom uprawnionym czyli posia-
dającym ważny bilet –  i zablo-
kować  możliwość wejścia  in-
nym osobom. Jednakże kon-
strukcja bramek oraz aspekty
społeczne skomplikowały tę
idylliczną wizję. Pojawili się lu-
dzie z dużymi bagażami, niepeł-
nosprawni, staruszkowie, oso-
by z małymi dziećmi, jakieś inne
szczególne przypadki.  Oczywi-
ście, przewidziano to wcześniej
i utworzono windy omijające
system bramek, dowożące oso-
by w założeniu uprawnione do
wejścia bezpośrednio na peron.
Pojawiły się również “wejścia
awaryjne”, umożliwiające łatwe
przemieszczanie się osób w sy-
tuacjach zagrożenia. Natomiast
nie przewidziano pomysłowo-
ści pasażerów, którzy poza
skłonnością do jazdy bez opłat
albo nawet pomimo posiadane-
go biletu okresowego – chętnie
pomijali bramki. 

Motywacje bywają różne: bo
pociąg stoi już na peronie, bo
zbyt duża kolejka do bramki (np.
“aż” dwie osoby), albo zwyczaj-
nie dla zabawy. Przebiegali “wej-

ściem awaryjnym”, bez uszano-
wania koncepcyjnego wkładu
urzędników magistratu (dokład-
niej Zarządu Transportu Miej-
skiego) w porządkowanie pro-
cesu przemieszczania się chęt-
nych do przejazdu Metrem. Albo
zwyczajnie przeskakiwali przez
kołowrotki bramek, traktując to
przy okazji jako formę rozrywki
czy wręcz szpanerstwa. Ale
urzędnicy również nie próżno-
wali i wprowadzili system bar-
dziej utrudniający korzystanie z
wejścia awaryjnego. Niestety, w
międzyczasie zaistniały również
inne formy uprawnień do korzy-
stania z metra, trudne lub nie-
możliwe do kontroli  przez czyt-
niki  bramek. Pomijając sporą
grupę osób uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów środka-
mi transportu zbiorowego, za-
istniała możliwość kupienia bile-
tu przez telefon komórkowy lub
w automacie  znajdującym się
w autobusie. Elektroniczne czyt-
niki dostępne w istniejących
bramkach nie umożliwiały wery-
fikacji uprawnień w innych for-
mach niż odczytanie zakodowa-
nej karty miejskiej lub biletu cza-
sowego ZTM. W związku z tym
wprowadzono tak zwane “wej-
ściówki”, czyli specjalne karto-
niki wielokrotnego użytku  z pa-
skiem magnetycznym, umożli-
wiające osobom uprawnionym
wejście na peron stacji Metra. I
niestety, jak często bywa, ktoś
pomyślał, ale nie do końca. 

Wejściówka – panaceum 
czy absurd

W teorii świetne, ale w prak-
tyce? Wysiłek intelektualny,
związany z  wprowadzeniem
wejściówek wielokrotnego
użytku, był na tyle duży, że nie
zezwolił na sensowne przemy-
ślenie ich dystrybucji. Wej-
ściówki leżały ładnie w kup-
kach na bramkach, każdy chęt-
ny do wejścia mógł sobie wziąć,
włożyć do czytnika  i po odblo-
kowaniu kręciołka bramki –
wejść na peron i do pociągu.
Bramka oczywiście nie mogła
sprawdzić, czy użytkownik wej-
ściówki jest osobą uprawnioną
czy nie. No więc ludzie brali
wejściówki i przechodzili. Na
schodach lub na peronie wej-
ściówka już nie była potrzeb-
na, więc z braku koszy lądowa-
ła na podłodze lub sporadycz-
nie w torebce albo w  kieszeni.
Wkrótce po wprowadzeniu
wejściówek bardzo często dzie-
siątki kartoników walały się po
podłodze, po czym w ramach
pilnowania porządku przez
personel sprzątający, ostatecz-
nie lądowały w śmieciach. Z
punktu widzenia efektów kon-
trolnych,  sytuacja wyglądała
identycznie, jakby bramek i

wejściówek w ogóle nie było.
Co prawda, pasażer korzystają-
cy z wejściówki wkładał ją do
czytnika, ale wkrótce ją wyrzu-
cał, czyli już jej nie posiadał. W
żaden sposób nie stanowiło to
weryfikacji jego uprawnień do
korzystania z przejazdu pocią-
giem Metra. To identycznie,
jakby przeszedł przez to miejsce
w ogóle niezaopatrzone w
bramki.  Zarządzający Metrem
jednak pozytywnie ocenili roz-
wiązanie z wejściówkami. Kar-
toniki były rozkładane na bram-
kach, a dla osób mniej usporto-
wionych, a więc nie chcących
przeskakiwać przez kołowro-
tek, stanowiły atrakcyjną alter-
natywę wobec sięgnięcia do
portfela lub torebki po zakodo-
waną kartę miejską.  

Na absurdalność tej sytuacji
zwrócił ostatnio uwagę ursy-
nowski radny Maciej Antosiuk. 

– Dowiedziałem się od Zarzą-
du Transportu Miejskiego co nie-
co na temat wejściówek do me-
tra – napisał w poście na fejsbu-
kowej grupie “Obywatele Ursy-
nowa”. Należy tu zwrócić uwa-
gę, że grupa “Obywatele Ursy-
nowa” jest najbardziej opinio-
twórczą i znaczącą grupą inter-
nautów dzielnicy, liczącą około
20 tysięcy członków.  – Te liczby
porażają. Ponad 5 mln, tyle wej-
ściówek zużyto w Metrze War-
szawskim w okresie od stycznia
do kwietnia 2019 r. To bardzo
dużo, biorąc pod uwagę, że koszt
wyprodukowania jednej to 8
groszy.  Oznacza to, że w 4 mie-
siące miasto wydało na produk-
cję wejściówek ponad 400 tys.
zł. To pokazuje jak kuriozalne
jest utrzymanie bramek w Me-
trze Warszawskim. Nie dość, że
wejściówki strasznie zaśmieca-
ją perony, to dodatkowo w każ-
dym miesiącu generują potężne
koszty. Dlatego opowiadamy się
za likwidacją bramek w metrze.
Dość absurdom! – alarmował
radny Antosiuk. 

Post radnego Antosiuka wy-
wołał nadspodziewaną reakcję
ursynowskich internautów. W
ponad 200 wpisach  większość
autorów zwracała uwagę na nie-
racjonalność i nieskuteczność
systemu wejściówek do Metra.
Pisze Dorota z grupy Obywateli
Ursynowa: – To prawda. Jak ktoś
będzie chciał jechać na gapę, to
i tak pojedzie. Ja nie mam mie-
sięcznego. Jeżdżę sporadycznie
i bilety kupuję w aplikacji. Szko-
da, że czytniki bramek nie czyta-
ją kodów. To też by ułatwiło. Ten
wpis, wśród wielu innych analo-
gicznej treści, uzupełnia Rena-
ta: – Tych bramek (a przynajm-
niej bramek zamykanych) w
ogóle nie powinno być i to by
najbardziej ułatwiło. A ostatnio
jeszcze wielka akcja montowa-

nia szerokich bramek otwiera-
jących się tak, że uderzają osobę
stojącą po drugiej stronie – doda-
je internautka Renata. 

Taki jest ton większości wy-
powiedzi. Co wejściówki i bram-
ki wnoszą, skoro są łatwe do po-
minięcia i na peronie można zna-
leźć się nie posiadając ważnego
biletu? Ostatecznie uprawnie-
nia do przejazdu i tak weryfiku-
ją kontrolerzy. Bez ich działań
sprawdzających posiadanie bi-
letu gapowicz może spokojnie
korzystać z metra bez opłat, bez
względu czy wejdzie do pociągu
z wejściówką czy jej nie posia-
dając.

Reagując na fale krytyki, ZDM
podjął ostatnio działania racjo-
nalizujące, typowe zresztą dla
wyobraźni urzędniczej. Tak od
końca – trzeba przyznać – jakieś
efekty jednak są. Zniknęły wresz-
cie porozrzucane wejściówki.
Zniknęły, gdyż nie dość, że znala-
zły się w specjalnych pojemni-
kach (to pozytyw), ale są umiesz-
czone tak, że zbliżając się bram-
ki, nie widać pojemnika z wej-
ściówkami!  Kto jeździ często me-
trem, to albo ma jakiś bilet, albo
jest zaprzysięgłym gapowiczem,
więc wejściówki nie potrzebuje.
Natomiast jeśli pasażer kupił bilet
w automacie i na dodatek jest
przyjezdnym, no to popatrzy, mo-
że wejdzie “wyjściem awaryj-
nym”, może zapyta kogoś, jak tu
wejść, no i już.  Problem z nad-
miernym zużyciem wejściówek i
rozrzucanie ich rozwiązany – cie-
szą się zapewne urzędnicy. Mniej
cieszył się internauta Artur: –
Wczoraj miałem kupiony bilet w
autobusie i musiałem skakać
przez bramki, bo wejściówek nig-
dzie nie było. To jest absurd, któ-
ry powinien zostać niezwłocznie
zlikwidowany, a osoby pociągnię-
te do odpowiedzialności karnej
za marnotrawienie publicznych
pieniędzy – rozmarzył się Artur.
Rozmarzył się, gdyż urzędnicy
problemu ciągle nie widzą.

A gdyby nie było
bramek i wejściówek?

Najprawdopodobniej nic by
się nie zmieniło. Jeśli identyczny
efekt powoduje – alternatywnie
– wejście na peron i do pociągu
z biletem lub bez ważnego bile-
tu, ale wyłącznie z wykorzysta-
niem wejściówki otwierającej
bramkę, to oznacza, że zarów-
no wejściówki jak i bramki nic
nie dają. 

W innych krajach europej-
skich bramki w metrze, jeśli są,
to pełnią  bardzo konkretne
funkcje kontrolne, sprawdzając
ważność biletów, przy okazji re-
jestrując liczbę przejść pasaże-
rów metra. Nie występują jed-
nak żadne “wejściówki” ogólnie
dostępne. Natomiast przy bram-

kach zawsze jest obecny pracow-
nik metra, który w szczególnych
sytuacjach uruchamia wejście
lub podpowiada, jak rozwiązać
jakiś problem z czytnikiem lub
biletem w innej formie. Spraw-
dza się również system bezbram-
kowy z kasownikiem biletów. 

Na “Obywatelach” pisze z ko-
lei internauta Remy: 

– W Berlinie jest 150 stacji nig-
dzie nie widzę bramek. Ozna-
czeniem strefy z biletem jest
zwykły kasownik. No ale wi-
docznie te 600 km na zachód ro-
bi cywilizację i tam wystarczy
postawić kasownik na środku
drogi. – Tak jest w Wiedniu i ja-
koś miasto nie ma kłopotu z ga-
powiczami. Niestety, takie roz-
wiązania są chyba zbyt radykal-
ne dla naszych miłośników kon-
troli – dodaje internautka Doro-
ta. System wydaje się prosty:
przy wejściu barierki z szerokim
przejściem, prowadzące obok
kasownika, gdzieś w pobliżu je-
den lub dwóch pracowników
zerkających, czy zostały skaso-
wane lub odczytane bilety. I już.
Tak jest w większości krajów eu-
ropejskich i tam to działa. 

U nas jednak nie zadziała,
przynajmniej na razie. Ktoś, kie-
dyś miał pomysł i plan z bram-
kami. Kosztowało to dużo pie-
niędzy, zostało wszyte w pro-
jekt. Po prostu nie można tego
wyrzucić, więc nie ma wyjścia i
niestety, należy brnąć dalej.
Zresztą nasi urzędnicy uważają,
że bramki są wspaniałe, i to wy-
starczy. 

Możliwe są jednak usprawnie-
nia organizacyjne. Wchodząc na
przystanek metra, np. Stokłosy,
mamy do wyboru przynajmniej
trzy warianty wejścia na peron.
Pierwszy wariant to oczywiście
skorzystanie z bramek. Ale biada
przyjezdnemu, który z biletem
kupionym w autobusie, zechce
pojechać metrem. Wiedząc o wej-
ściówkach, z poziomu bramek
po prostu ich nie zobaczy, gdyż
zostały one wspaniale schowa-
ne za tablicą informacyjną z tra-
sami i rozkładami jazdy. Oczy-
wiście, nie ma żadnej widocznej
informacji, gdzie te wejściówki
można znaleźć. Co więc robi nasz
przyjezdny? Rezygnuje z bramek
i albo zjeżdża windą, albo prze-
chodzi przejściem dla niepełno-
sprawnych. Nie ma wejściówki,
nie ma bramek. Gdyby przy win-
dzie stał pracownik Metra i
uprzejmie zapytał o bilet, wszyst-
ko odbywałoby się legalnie. 

Po co zatem wejściówki? Po
co zatem bramki? Wejściówki
są potrzebne, gdyż są bramki i
różne systemy biletów. Bramki
też są potrzebne, ponieważ są
wejściówki, które trzeba gdzieś
odczytać. Proste jak konstruk-
cja cepa.

Komu potrzebne bramki i wejściówki w metrze?

Absurdy organizacji i kontroli
ZZ ppoozziioommuu bbrraammeekk nniiee wwiiddaaćć,, ggddzziiee ssąą wweejjśścciióówwkkii.. AA wweejjśścciióówwkkii ssąą sscchhoowwaannee zzaa ttaabblliiccąą iinnffoorrmmaaccyyjjnnąą..

MMaajjąącc bbiilleett,, mmoożżnnaa zzjjeecchhaaćć nnaa ppeerroonn zz ppoommiinniięęcciieemm bbrraammeekk..
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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.
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W spółpraca  z pod-
ziemnymi wydaw-
nictwami,  współ-

udział w ciałach doradczych
Wałęsy i strukturach podziem-
nej Solidarności – wiosną 1989
r. przełożyły się na aktywny
udział w przygotowaniach do
czerwcowych wyborów.  Siedzi-
bą Komitetu Wyborczego przy
Obywatelskim Komitecie „Soli-
darność”, czyli centrum dowo-
dzenia akcją przedwyborczą,
był budynek  dawnego Banku
Hipolita Wawelberga przy ul.
Fredry 6.  Dyrektorem biura zo-
stał Adam Mioduszewski.
Pierwsze spotkanie organiza-
cyjne miało miejsce 18 kwiet-
nia 1989 r. o godz. 16-tej. Tam,
przez kilka tygodni,  kłębiły się
tłumy pełnomocników, delega-
tów, opiekunów i innych funk-
cyjnych działaczy związanych
z przygotowaniem do pierw-
szych półwolnych wyborów w
dziejach powojennej Polski, któ-
rych termin wyznaczono na 4
czerwca 1989 r.. 

O d listopada 1980 r. do
dnia dzisiejszego pro-
wadzę – chociaż nie-

kiedy z wielomiesięcznymi prze-
rwami – zapiski o aktualnej sytu-
acji.  Notatki  z okresu do połowy
1989 r., w związku z tym, że nic
jeszcze nie było wówczas przesą-
dzone, często nie zawierają istot-
nych danych faktograficznych i
personalnych. Obawiałem się
bowiem, że jeżeli  wpadną w rę-
ce Służby Bezpieczeństwa, mo-
że to być  dla mnie i moich przy-
jaciół bardzo niewygodne. Pod-
kreślam ten fakt, albowiem poni-
żej przytaczam ich wybrane frag-
menty.  Zaznaczyć także muszę,

że zawarte we wspomnieniach
spostrzeżenia i oceny  ówczesne-
go stanu rzeczy mają charakter
bardzo subiektywny, jakkolwiek
są elementem szerszego obrazu
tamtej epoki. 

P od datą 30 maja 1989 r.
(wtorek) zapisałem m.
in.:  

„W kraju wrze przed wybora-
mi zapowiedzianymi na 4
czerwca. Agitacja przedwybor-
cza trwa pełną parą.  Wybory
mają być demokratyczne w
35%, to znaczy, że władza zgo-
dziła się wydzielić z puli 460
miejsc w Sejmie  161, o które
mogą ubiegać się opozycjoniści.
Wszyscy natomiast mogą ubie-
gać się    o 100 miejsc w Senacie.
Jestem zaangażowany w wybo-
ry po stronie „Solidarności”, z
ramienia której zostałem łącz-
nikiem  Komitetu Wyborczego
przy Obywatelskim Komitecie
„Solidarność” ze strukturami w
województwie tarnobrzeskim.
W tym województwie reprezen-
tuję Zbigniewa Romaszewskie-
go, który kandyduje z tego okrę-
gu. Jeździłem do Tarnobrzega
kilkakrotnie własnym samocho-
dem i na własny koszt. Próbowa-
łem namówić Komitet Obywa-
telski na ubezpieczenie samo-
chodu od ewentualnego znisz-
czenia, czego obawiało się wie-
le osób jeżdżących w teren.
„Centrala” uznała jednak, że nas
na to nie stać. Po telefonicznej
rozmowie z p. Zofią Romaszew-
ską, swój „patronat” ograniczy-
łem do samego Tarnobrzega i
zachodniej części województwa.
Tym samym, świadomie wyco-
fałem się ze Stalowej Woli, gdzie
– moim zdaniem – kampania
wyborcza szła bardzo dobrze.
Na „swoim” terenie odnotowa-
łem natomiast daleko posunię-
tą wstrzemięźliwość w demon-
strowaniu przez mieszkańców
sympatii dla „Solidarności”. Pla-
katów było bardzo mało, a  lud-
ność nie wykazywała zaintere-
sowania nimi (stan taki trwał
do około 10 maja). Po interwen-
cji u działaczy w Tarnobrzegu
przedwyborcza agitacja znacz-
nie się poprawiła.

T rwa strajk studentów,
którzy coraz bardziej
natarczywie domagają

się rejestracji NZS, co było
uzgodnione przy „okrągłym sto-
le”. 24 maja w „Prawdzie” i „Try-
bunie Ludu” ogłoszony został
wspólny komunikat polskich i
radzieckich historyków partyj-
nych na temat genezy II wojny
światowej. W komunikacie tym
przyznano, acz niechętnie, że
granica pomiędzy III Rzeszą i
ZSRR została określona, m. in.
na Wiśle, w tajnym dokumen-
cie, który był załącznikiem do
sowiecko-niemieckiego porozu-
mienia z 23 sierpnia 1939 r. Po-
wiedziano, co prawda, w bar-
dzo skomplikowany sposób, że
wojna z  Polską była uzgodniona
przez obie układające się stro-
ny. To wszystko oczywiście nie
jest rewelacją w Polsce, ale w
Rosji musi spowodować napisa-
nie nowych podręczników do hi-
storii. Mimo wszystko uważam
ten komunikat za niezmiernie
ważny i istotny, chociaż jego
ogłoszenie właśnie teraz (tj.
przed czerwcowymi wyborami)
nie jest chyba przypadkowe.
Trwają bowiem od kilku tygo-
dni coraz bardziej ostre wystą-
pienia antyradzieckie polskiej
młodzieży. Myślę, że wyciągnię-
cie tej sprawy właśnie teraz, jest
próbą „ucieczki do przodu”, ce-
lem wytrącenia argumentów
atakującej młodzieży.”

3311 mmaajjaa 11998899 rr.. ((śśrrooddaa))
Ponownie jeździłem do Tar-

nobrzega z ostatnimi instrukcja-
mi  dla tamtejszych działaczy
„Solidarności”.  Stan przygoto-
wań do wyborów nie budził już
żadnych zastrzeżeń.  Starałem
się podróżować raczej boczny-
mi drogami. Przy okazji miałem
możliwość zobaczyć  z bliska
„głęboką” polską prowincję.
Przyznać muszę, że obraz  ten
jest przerażająco smutny. Zwró-
ciłem też uwagę na agitację
przedwyborczą.  Odniosłem
wrażenie, że im wieś jest mniej-
sza i biedniejsza, tym mniej na jej
płotach plakatów „Solidarności”,
a więcej plakatów kandydatów
PZPR i ich sojuszników. To bar-
dzo smutne.

44 cczzeerrwwccaa 11998899 rr.. ((nniieeddzziieellaa))
Trwają właśnie wybory do

Sejmu i Senatu. Frekwencja ra-
czej średnia. Agitacja trwała do
ostatniej chwili. W Warszawie
niektóre tramwaje i autobusy
jeździły udekorowane  wybor-
czymi plakatami „Solidarności”.

Propaganda rządowa w swoich
mediach podnosi lament z po-
wodu zaleceń „Solidarności” w
sprawie skreśleń kandydatów z
tzw. listy krajowej. W chwili
ogłoszenia ordynacji wyborczej
strona rządowa była pewna
znacznego poparcia dla jej kan-
dydatów, gdyż zgodziła się na
przepis umożliwiający wycofa-
nie kandydatów z listy krajowej
przed drugą turą, w przypadku,
gdyby w pierwszej turze nie
otrzymali oni 50% głosów. Te-
raz okazać się może, że najważ-
niejsi wodzowie PRL przepadną
w wyborach. Był to ewidentny
błąd komunistycznej władzy, to-
też trwa nieustanna presja  w
środkach masowego przekazu,
aby nie skreślać kandydatów z
listy krajowej – „współtwórców
porozumienia narodowego”.

2200 cczzeerrwwccaa 11998899 rr.. ((wwttoorreekk))
Po południu ogłoszono ofi-

cjalne wyniki wyborów do Sej-
mu i Senatu. Reasumując wyni-
ki I i II tury, można już stwier-
dzić, że na 161 miejsc w Sejmie
oddanych przez PZPR do wol-
nego wyboru – tyleż właśnie
zdobyli kandydaci „Solidarno-
ści”. Natomiast w autentycznie
wolnych wyborach do Senatu
(100 miejsc), 99 zdobyła „Soli-
darność”. Jedno miejsce zdobył
niezależny kandydat z Piły –
multimilioner Stokłosa. Stało
się więc to, czego nie można by-
ło oczekiwać nawet w najbar-
dziej optymistycznych przewi-
dywaniach – w Senacie nie ma
ani jednego komunisty. Porażka
PZPR jest totalna i spektakular-
na. Należy sądzić, że gdyby or-
dynacja określająca sposób wy-
boru do Senatu, obowiązywała
także w wyborach do Sejmu – w
polskim parlamencie już obec-
nie nie byłoby ani jednego ko-
munisty. W Polsce powstała cał-
kowicie nowa sytuacja. Partia
większościowa w Sejmie
(PZPR) – faktycznie jest partią
posiadającą znikome poparcie
społeczne.  W piątek 16-go ma-
ja na Krakowskim Przedmieściu
miała miejsce kilkusetosobowa
manifestacja pod hasłem „So-
wieci do domu”.  Młodzież bar-
dzo ostro i zdecydowanie wy-
stąpiła przeciwko militarnej
obecności ZSRR w Polsce. Być
może ta i podobne manifestacje
były bezpośrednią przyczyną
ogłoszenia 19 maja informacji o
wycofaniu z PRL samodzielnej
jednostki samochodowej Armii
Radzieckiej, stacjonującej do-
tychczas w Świdnicy. Zapowie-

dziano także wycofanie szkol-
nego pułku czołgów oraz jed-
nostki helikopterowej. Myślę,
że zdecydowana postawa społe-
czeństwa w tym względzie, mo-
głaby przyczynić się do wyco-
fania kolejnych sowieckich jed-
nostek z naszego państwa. 

Dzisiaj zdrożał cukier.
Obecnie kosztuje 350
zł za kilogram, a pa-

miętam, jak kosztował 5 złotych.
Dolar kosztuje 4300 zł, mała ka-
wa w „Kuchciku” (bar  kawowy
na Nowym Świecie – przyp. LK)
– 274 zł, a litr benzyny 250 zł.
Moje łączne (z tzw. rodzinnym)
wynagrodzenie w PAN – w ma-
ju wyniosło 82 tys. zł, czyli 19
dolarów amerykańskich” – za-
notowałem skrupulatnie.

N o cóż, od tamtych cza-
sów mija właśnie trzy-
dzieści lat. Żyjemy we

własnym  państwie, w którym
warunki życia są  zupełnie inne
niż w czasach PRL. Po dużej czę-
ści Europy możemy swobodnie
podróżować, co było  marze-
niem w czasach Polski Ludowej.
Polska znacznie przybliżyła się
cywilizacyjnie do Zachodu. Na-
wet nasze zarobki w przeliczeniu
na euro czy dolary, pomimo że
znacznie niższe, nie czynią z nas
totalnych dziadów. 19 USD, któ-
re zarabiałem miesięcznie jako
adiunkt w Polskiej Akademii Na-
uk, to mniej niż 1/2 dniówki mo-
jego  ówczesnego odpowiednika
w  krajach Zachodu. Tak było i to
zaledwie 30 lat temu!  

J eśli na 4 czerwca 1989 r.
popatrzeć beznamiętnie
(w sensie politycznym) i

z perspektywy naszych histo-
rycznych doświadczeń, to trze-
ba przyznać, że był to dzień wy-
jątkowy. Po raz pierwszy w na-
szych dziejach, bez rozlewu
krwi dokonaliśmy rewolucji:
zmieniliśmy ustrój i odzyskali-
śmy wolność. Zapoczątkowali-

śmy „reakcję łańcuchową”, któ-
ra zmiotła komunizm w krajach
dawnego bloku wschodniego.
Moim zdaniem, po raz pierw-
szy od wieków,  przeprowadzi-
liśmy działania w sposób prze-
myślany i pokojowy, co skłoniło
m. in. USA do poparcia polskie-
go buntu.  Fakt, że nie było zabi-
tych, a krew nie lała się strumie-
niami, jest jednak solą w oku
wielu naszych rodaków.  Za-
miast być dumni z epokowego
zwycięstwa, określają niekiedy
4 czerwca mianem „dnia hań-
by”. Niestety!

D ata pierwszych  pół-
wolnych wyborów (4
czerwca 1989 r.) – w

moim,  ale także milionów Pola-
ków przekonaniu – jest jedną  z
najważniejszych w naszej tysiąc-
letniej historii. Obok daty wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża (16
października 1978 r.), daty przy-
stąpienia Polski do NATO (12
marca 1999 r. ) oraz daty wstą-
pienia do Unii Europejskiej (1
maja 2004 r.) – stanowi  najważ-
niejszą cezurę w naszych naj-
nowszych dziejach, a także w
dziejach Europy.

P rzed Pałacem Kultury i
Nauki w Warszawie sto-
ją, jako dekoracja, dwa

obeliski. W tym miejscu muszę
przypomnieć, że obelisk, jako
zdefiniowana forma architekto-
niczna, jest bodajże najstarszą
(w Egipcie od ok. 4 tys. lat),
ukształtowaną przez człowieka,
formą upamiętnienia – pomni-
kiem. Swego czasu zapropono-
wałem władzom Warszawy, aby
na jednym ze stojących przed
PKiN obelisków wykuć – na
wieczną rzeczy pamiątkę -  wy-
mienione powyżej cztery daty (i
nic więcej).  Inwestycja praktycz-
nie bezkosztowa. 

Być może, obecna rocznica
jest dobrą okazją, aby powrócić
do tego pomysłu?

Prywatne wspomnienie, jak w 1989 odradzała się wolna Polska

To było zaledwie 30 lat temu...

W burzliwych czasach politycznego przełomu 1989 r.
byłem adiunktem w jednym z instytutów PAN z siedzi-
bą w Pałacu Staszica.  Skład osobowy, ale także cen-
tralne i dogodne komunikacyjne usytuowanie instytu-
tu w Warszawie sprawiło, że w okresie 1980-1990 był
on ważnym ośrodkiem skupiającym działaczy opozycji
demokratycznej.  Z zespołu, liczącego około pół setki,
po wyborach 4 czerwca 1989 r. do Sejmu i Senatu około
dziesięciu osób zajęło eksponowane stanowiska w ad-
ministracji i polityce Wolnej Polski.

JJeeddeenn zz ddwwóócchh oobbeelliisskkóóww pprrzzeedd PPKKiiNN..
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Z Andrzejem Celińskim o historycznych wyborach 4 czerwca 1989

On się kiedyś za nas narażał 
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: IImm wwiięęcceejj cczzaa-

ssuu uuppłłyywwaa oodd cchhwwiillii uuppaaddkkuu ffoorrmmaaccjjii PPRRLL,,
ddoo cczzeeggoo iissttoottnniiee ssiięę pprrzzyycczzyynniiłłeeśś,, ttyymm bbaarr-
ddzziieejj rroośśnniiee ggrroonnoo mmaalloowwaannyycchh bboohhaatteerróóww
ttaammttyycchh llaatt,, nniieeggooddnnyycchh ccii nnaawweett bbuuttóóww
cczzyyśścciićć.. CCzzyy mmiimmoo ttoo mmaasszz wwcciiąążż ssaattyyssffaakkccjjęę
zz wwiieellkkiieeggoo pprrzzeełłoommuu,, jjaakkiimm bbyyłłyy wwyybboorryy
ddoo SSeejjmmuu ii SSeennaattuu 44 cczzeerrwwccaa 11998899??

AANNDDRRZZEEJJ CCEELLIIŃŃSSKKII:: Mam satysfakcję
ogromną i uważam, że nadal jest 4 czerwca
co świętować, bo to może najradośniejsza
rocznica ostatnich kilku wieków naszej histo-
rii. Na dodatek wiąże się ona z nader przy-
jaznymi Europejczykom wydarzeniami, któ-
rych cała lawina ruszyła nieco później. 

PPrrzzeełłoomm 44 cczzeerrwwccaa zzoossttaałł ppoopprrzzeeddzzoonnyy
oobbrraaddaammii OOkkrrąąggłłeeggoo SSttoołłuu,, pprrzzyy kkttóórryymm ddoo
rroozzmmóóww zz wwłłaaddccaammii PPRRLL zzaassiiaaddłłeeśś mmiięęddzzyy
iinnnnyymmii wwrraazz zz LLeecchheemm WWaałłęęssąą,, AAddaammeemm
MMiicchhnniikkiieemm,, TTaaddeeuusszzeemm MMaazzoowwiieecckkiimm,, JJaacc-
kkiieemm KKuurroonniieemm,, AAnnddrrzzeejjeemm SStteellmmaacchhooww-
sskkiimm,, JJaarroossłłaawweemm ii LLeecchheemm KKaacczzyyńńsskkiimmii..
DDzziissiiaajj nniieekkttóórrzzyy ttwwiieerrddzząą,, żżee jjaakkoo eelliittaa
NNSSZZZZ SSoolliiddaarrnnoośśćć ddooggaaddaalliiśścciiee ssiięę wwtteeddyy zz
óówwcczzeessnnyymmii aappaarraattcczzyykkaammii zzaa pplleeccaammii ssppoo-
łłeecczzeeńńssttwwaa......

Tak mogą myśleć tylko ludzie, którzy ma-
ją mniej rozumu niż mysz, a serce im zwap-
niało na kamień. Tego rodzaju twierdzenie
nie ma wiele wspólnego z prawdą. Tym bar-
dziej, że nasze działania w tamtym momen-
cie nie wiązały się jeszcze z późniejszymi
przemianami w Europie Środkowo-Wscho-
dniej. Okrągły Stół był wynikiem długiego
procesu, który się zaczął mniej więcej w
1975 roku i który poprzez ruch Solidarności
doprowadził do wielkiej zmiany w Polsce, a
w końcu dał początek nowej geografii poli-
tycznej w naszym rejonie Europy. A jest to
geografia o wiele dla Polski korzystniejsza
niż poprzednio. W 1989 nastąpiła u nas epo-
kowa zmiana. Wydaje mi się zresztą, że tak
ważnego przełomu nie było i w Polsce, i w
całej Środkowo-Wschodniej Europie od XVII
wieku. 

SSzzcczzeerrzzee mmóówwiiąącc,, dduużżoo zzaawwddzziięęcczzaamm
ttoobbiiee ii iinnnnyymm lliiddeerroomm SSoolliiddaarrnnoośśccii,, bboo ddwwaa
llaattaa ppoo wwyybboorraacchh 44 cczzeerrwwccaa  –– jjaa,, sskkrroommnnyy
ppiissmmaakk ssppoorrttoowwyy –– zzaacczząąłłeemm nnaaggllee zzaarraa-
bbiiaaćć jjuużż nniiee 2255,, aallee aażż 11550000 ddoollaarróóww mmiiee-
ssiięęcczznniiee......

Nie jest to może najlepsze porównanie,
jakkolwiek przypominasz fakt odzyskania
przez Polskę swobody gospodarczej i pod-
kreślasz zalety wolnego rynku. Trudno jed-
nak porównywać zarobki z czasów PRL z
zarobkami w nowej Polsce, bo wcześniej
mieliśmy u nas całkiem inną siłę nabywczą
dolara. Niemniej, wypada po latach docenić,
jak wielkie znaczenie miało w 1989 powsta-
nie rządu pod kierownictwem Tadeusza Ma-
zowieckiego i jak wielka perspektywa od
razu się otworzyła przed nami, jakkolwiek
nagle odzyskana wolność gospodarcza zro-
dziła od razu nowe  problemy. Najważniej-
sze jednak, że od tego momentu wzięliśmy
odpowiedzialność za swój los na własne bar-
ki. I udało się sprostać temu zadaniu. 

PPrrzzeessttaalliiśśmmyy bbyyćć uubbooggiimm kkrreewwnnyymm zzaa-
cchhooddnniieejj EEuurrooppyy??

To nawet za mało powiedziane, bo osią-
gnęliśmy już co najmniej poziom Grecji i
Portugalii, mając 70 procent przeciętnego
dochodu na głowę mieszkańca w Unii Euro-
pejskiej. Zatem naprawdę jest co świętować
i czego bronić. A bronić trzeba przede
wszystkim elementarnej prawdy o nas sa-
mych. No i odbudowywać dawną więź spo-
łeczną na poziomie krajowym i narodowym. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee nniiee ppooddoobbaajjąą ccii ssiięę ddzzii-
ssiieejjsszzee ppooddzziiaałłyy ssppoołłeecczznnee ii ppoolliittyycczznnee......

Obecny, bardzo głęboki podział, wynika-
jący z różnic interesów oraz indywidual-
nych ambicji poszczególnych polityków, do-
prowadził do niebywałego zapętlenia. Lu-
dzie rządzący dziś Polską mają nader letni
stosunek do prawdy historycznej. Kłamstwo
stało się narzędziem polityki. W ogromnym
stopniu osłabia Polskę. I stawia znak zapyta-
nia co do naszej przyszłości.

PPoowwrróóććmmyy wwiięęcc ddoo wwyyddaarrzzeeńń sspprrzzeedd 3300
llaatt.. JJaakk zz ddzziissiieejjsszzeeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa ooccee-
nniiaasszz sszzookkoowwąą rreeffoorrmmęę ggoossppooddaarrcczząą,, wwpprroo-
wwaaddzzoonnąą pprrzzeezz LLeesszzkkaa BBaallcceerroowwiicczzaa??

Przede wszystkim boję się, że dziś nie ma
klimatu do poważnej dyskusji o tamtej zmia-
nie. A przecież ta reforma stała się jednym z
filarów naszego rozwoju. Toczy się tylko spór,
czy musiała być aż tak szybka i tak drastycz-
na, bez głębszych elementów osłonowych.
Ale generalnie przyniosła Polsce dobrobyt. 

CCoo wwiiddaaćć cchhoocciiaażżbbyy nnaa ppiieerrwwsszzyy rrzzuutt ookkaa,,
ggddyy ssiięę ppaattrrzzyy nnaa iimmppoonnuujjąąccee oobbiieekkttyy ssppoorr-
ttoowwee,, jjaakkiiee ppoowwssttaałłyy ww oossttaattnniicchh llaattaacchh......

Nie tylko to wszakże. Mnie na przykład
niejednokrotnie irytują narzekania różnych
pańć lub panów, którym przyjdzie postać
w sklepowej kolejce choć pięć minut. Zapo-
mnieli już, jak to było w PRL, gdy trzeba by-
ło po prostu walczyć o choć kawałek mięsa
albo wystawać całymi nocami po jakieś de-
ficytowe towary. Tymczasem dziś mamy cał-
kiem inną ilość i całkiem inną jakość towa-
rów. A niech ktoś sobie przypomni, jak 40 lat
temu wyglądały w Polsce wesela w porów-
naniu z obecnymi, jakże wystawnymi przy-
jęciami. 

CCzzyy zzaatteemm oocceenniiaasszz ddzziissiiaajj,, żżee wwaarrttoo bbyy-
łłoo ddaaćć ssiięę zzaammkknnąąćć pprrzzeezz ggeenneerraałłaa WWoojjcciieecchhaa
JJaarruuzzeellsskkiieeggoo ww BBiiaałłoołłęęccee,, JJaawwoorrzzuu,, DDaarr-
łłóówwkkuu ww ookkrreessiiee ssttaannuu wwoojjeennnneeggoo żżeebbyy ttee-
rraazz ccoo rrookkuu oobbcchhooddzziićć 44 cczzeerrwwccaa śśwwiięęttoo nnaa-
sszzeejj wwoollnnoośśccii??

Oczywiście, koszt tamtego internowania
był dla nas, działaczy Solidarności, relatyw-
nie niski. I w niczym nie zmieni tego moje-
go poglądu obecna polityka „dobrej zmiany”,
której autorzy chyba nas, wówczas interno-
wanych, po prostu nienawidzą. A przecież
trzeba było wtedy być bohaterem, a nie kimś
takim jak Stanisław Piotrowicz, Andrzej Zy-
bertowicz czy Andrzej Kryże. I oni, i po czę-
ści również Jarosław Kaczyński zejdą z tego
świata z żalem, że zabrakło im odwagi w
czasie, kiedy ona tak dużo kosztowała. 

JJeeddnnaakk bbrraacciioomm LLeecchhoowwii ii JJaarroossłłaawwoowwii
KKaacczzyyńńsskkiimm nniiee mmoożżnnaa cchhyybbaa zzaarrzzuucciićć,, żżee ssiięę
nniiee aannggaażżoowwaallii ww ddzziiaałłaallnnoośśćć ooppoozzyyccyyjjnnąą??

To prawda, że się włączyli w 1979 roku.
I nie musiałem się potem wstydzić przyję-
cia Krzyża Komandorskiego Orderu Odro-
dzenia Polski – z rąk Lecha jako prezyden-
ta Polski. Moim zdaniem, dopiero Lech
wprowadził w polityce odznaczeń elemen-
tarny ład. Bo wcześniej byli odznaczani
głównie pułkownicy służb mundurowych
poprzedniej epoki. 

CCzzyy ddzziissiieejjsszzee oobbrraażżaanniiee ssiięę jjeeddnnyycchh PPoo-
llaakkóóww nnaa ddrruuggiicchh mmaa jjaakkiikkoollwwiieekk sseennss??

Każdy z nas ma własne narzędzia moral-
nej oceny. Dla mnie na przykład, gdybym był
premierem, byłoby rzeczą oczywistą, że na-
leży przywitać się z zapraszającym do stołu
obrad prezydentem Gdańska, kolebki na-
szej wolności – a nie przejść obok bez słowa.
Tym bardziej, że tym prezydentem jest ko-
bieta, wobec której wypadałoby wykazać
choć odrobinę elementarnej grzeczności. 

AA cczzyy cciieebbiiee,, jjaakkoo jjeeddnneeggoo zz lleeggeennddaarrnnyycchh
ooppoozzyyccjjoonniissttóóww ww cczzaassaacchh PPRRLL ii lliiddeerróóww rruucchhuu
ssoolliiddaarrnnoośścciioowweeggoo,, oobbeeccnnee wwłłaaddzzee zzaapprroossiiłłyy
ddoo wwssppóóllnneeggoo śśwwiięęttoowwaanniiaa 44 cczzeerrwwccaa??

Owszem, zaprosił mnie marszałek Sena-
tu Stanisław Karczewski, ale z zaproszenia
nie skorzystałem, bo trudno byłoby mi świę-
tować w towarzystwie tych, którzy jawnie ła-
mią konstytucję. Zamiast fety w zamkniętym
konwentyklu wybrałem więc po prostu ra-
dosne świętowanie wśród ludzi na ulicach
Gdańska, gdzie mogłem spotkać się znowu
z Lechem Wałęsą, a także  wzruszyć się na
premierze filmu Ewy Ewart i Jacka Stawi-
skiego „My, naród, ukazującego historię Pol-
ski w latach 1980-1989. Film przypomina hi-
storyczne przemówienie prezydenta Lecha
Wałęsy wobec połączonych izb Kongresu
Stanów Zjednoczonych w dniu 15 listopada
1989. To przemówienie było niejako kulmi-
nacyjnym punktem politycznych zmian w
Polsce, wprowadzających nas na powrót do
grona wolnych narodów świata. Byłem or-
ganizatorem tego wystąpienia Lecha w Kon-
gresie i tego momentu naszej historii nie za-
pomnę do końca życia. 

AANNDDRRZZEEJJ CCEELLIIŃŃSSKKII,, ur. w 1950 roku
w Warszawie, socjolog, polityk, publicy-
sta. Absolwent mokotowskiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reyta-
na, instruktor harcerski. Do 1989 działacz
opozycji demokratycznej w PRL, relego-
wany z Uniwersytetu Warszawskiego
podczas rewolucji studenckiej 1968 roku.
W latach 70-tych współpracownik Ko-
mitetu Obrony Robotników, współzało-
życiel Towarzystwa Kursów Naukowych,
wykładowca „Latających Uniwersyte-
tów”. Od początku istnienie NSZZ Soli-
darność związany blisko z Lechem Wałę-
są. W stanie wojennym internowany w
Białołęce, Jaworzu i Darłówku. W 1989
uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Po
1989 członek różnych partii politycz-
nych, kilkakrotny poseł na Sejm, w rzą-
dzie Leszka Millera minister kultury
(2001-2002). Od wielu lat mieszkaniec
Ursynowa. 

Stało się już tradycją, że każdego roku w „okolicach”
30 maja (tego dnia przypada kolejna rocznica urodzin
Mieczysława Fogga), w Domu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie odbywa się koncert „Czar piosenki retro”,
którego animatorem i jednym z wykonawców jest
znany popularyzator polskiej muzyki rozrywkowej z
międzywojnia Wojciech Dąbrowski.

Tegoroczna edycja, uświetniająca 118 rocznicę przyjścia na świat
mistrza belcanta, oczarowała publiczność w pierwszą niedzielę
czerwca. Miała czym czarować: urok przebojów Zygmunta
Karasińskiego, Jerzego Petersburskiego, Henryka Warsa i innych
kompozytorów, piosenek z filmów „Szpieg w masce” czy
„Zapomniana melodia”, jeszcze raz okazał się nieprzemijający.
Duża była w tym zasługa wykonań weterana estrady Tadeusza
Woźniakowskiego (87 lat, a forma do pozazdroszczenia!),
Wojciecha Dąbrowskiego, pianisty Roberta Kulasa oraz dwóch nie
tylko utalentowanych, ale też znakomicie prezentujących się na
scenie wokalistek – Anny Marii Adamiak i Klaudii Kulik. Jak tu się
dziwić, że publiczność – bynajmniej nie tylko senioralna, na widowni
zasiadły również młode osoby – nagradzała artystów brawami, a
gdy wieczór dobiegł końca, opuszczała Dom Sztuki w dobrym
nastroju. A B U

W poniedziałek, 27 maja, w holu Urzędu Dzielnicowego
Ursynów (KEN 61) otwarto wystawę  prac seniorów pt.
Ursynów w rysunku, akrylu i akwareli. 

Prace wykonano w ramach projektów Być na chodzie i Obdarzeni
Wyobraźnią, współfinansowanych przez m.st. Warszawa, podczas
zajęć w ursynowskiej Klubotece Dojrzałego Człowieka, która od 7
lat prężnie działa przy ul. Lanciego.

Na zdjęciu podczas wernisażu: organizatorki wystawy Magda
Dąbrowska i Irena Karpowicz oraz wiceburmistrzowie Jakub Berent
i Klaudiusz Ostrowski.

Wystawa będzie czynna do 10 czerwca. W D

W Kinie Dokumentu, działającym w Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie, pokazano frapujący film: „Ura-
towane z Potopu” – opowieść o wyławianiu z Wisły pe-
reł m. in. architektury, zdobnictwa i broni, zrabowa-
nych w XVII wieku w Warszawie przez Szwedów.

Pełnometrażowy dokument Marcina Jamkowskiego i Konstan-
tego Kulika opowiada o determinacji, z jaką naukowcy z Uniwer-
sytetu Warszawskiego poszukiwali tych skarbów, skrywanych po-
nad trzysta lat przez królową polskich rzek. Aż im się, po trzech la-
tach nadziei i zwątpień, udało. Spoczywały na wysokości Cytade-
li. W sumie wydobyto z wody ponad dwadzieścia ton zadziwiają-
co dobrze zachowanych, nierzadko olbrzymich fragmentów archi-
tektonicznych, a także rzeźby, kule armatnie, wielkie, ciężkie koła,
na których przetaczano armaty itp. Część tego znaleziska płynęło
do Szwecji szkutą, która zatonęła.

Film, w którym współczesnym scenom stricte dokumentalnym
z wypraw naukowych towarzyszą wypowiedzi polskich i szwedz-
kich uczonych oraz… animacje obrazujące Potop szwedzki – a
wszystko spaja komentarz czytany genialnie przez Daniela Ol-
brychskiego (Kmicica w „Potopie” Jerzego Hoffmana) – zachwycił
publiczność w Domu Sztuki. Widzowie dali wyraz swego entuzja-
zmu po projekcji – w rozmowie z producentką filmu Dorotą Rosz-
kowską i jednym z dwóch reżyserów, Marcinem Jamkowskim. 

Pokaz został zorganizowany przez Dom Sztuki i Studio Filmowe
Kalejdoskop. Partnerem pokazu było Stowarzyszenie Filmowców
Polskich. A B U

F o t o  C e z a r y  K o p c z y ń s k i

Dawnych piosenek czar

Plastyczna pora na seniora

Film o skarbach z potopu
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K ilka lat temu zdałem sobie wreszcie sprawę, że coraz bliżej mi do drew-
nianego pierożka, który prędzej czy później znajdzie się mniej więcej sześć
stóp pod ziemią. Do tego momentu nie docierał do mnie prosty, choć wie-

loznaczny termin “biologia”. Czułem się krzepko, poruszałem żwawo, nic nie bo-
lało, więc w mojej mózgownicy gnieździło się przekonanie, że tak będzie za-
wsze. Rzecz jasna, nie będzie, bo biologia nie ma litości dla żadnej żyjącej istoty. Więc kiedy uświa-
domiłem sobie, że może nie być mnie na świecie już jutro, przewartościowałem swoje życie. Nie,
żebym zaczął zbierać na trumnę. Co to, to nie. Wprost przeciwnie, postanowiłem wyszarpać z ży-
cia najlepsze kąski, zanim Tanatos zamknie mi oczy na zawsze. Podróżowanie, częste wyjazdy do
uzdrowiska, gdzie życie towarzyskie kwitnie niczym w czasach Belle Epoque, markowe ciuchy i per-
fumy, słowem – frukta, które dotychczas pomijałem z braku czasu i z oszczędności. 

Byłem na Sri Lance, na Kubie, w Hongkongu, w Nowym Jorku, w Nowym Targu, w Bawarii i
w Górze Kalwarii. Ale najlepiej czuję się w uzdrowisku Ciechocinek. Polubiłem klimat tego mia-
steczka, które jest po Tarnowie drugie w kraju pod względem nasłonecznienia. Nie ma tam
przemysłu, są za to w dużej liczbie szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wy-
poczynkowe, zakłady przyrodolecznicze oraz mnóstwo skwerów i dywanów kwiatowych. Jest wo-
da mineralna “Krystynka”, jedna z najstarszych polskich wód, która ma więcej składników mi-
neralnych niż osławiona i droga Vichy. Dancingów kilkanaście, najpopularniejsze to położony w
Parku Zdrojowym “Bristol” zwany potocznie “Stodołą”, “Zdrojowa” gdzie latem tańcuje się na po-
wietrzu, “Tęcza” z całkiem przyzwoitą muzą oraz “Cztery pory roku” w 22. Wojskowym Szpita-
lu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym, placówce z najwyższej uzdrowiskowej półki. Pracuje tam
m. in. pan Łukasz Michalak, mój dobroczyńca, który uchronił mnie przed operacją kręgosłupa i
uwolnił od chronicznego bólu. Postawił na nogi także wielu moich znajomych. Nazywam go cu-
dotwórcą i korzystam z okazji, by publicznie złożyć  panu magistrowi, a niebawem już doktoro-
wi, hołd. Czapką do ziemi, po polsku. 

W szedłem między lud, co natychmiast wyostrzyło mój zmysł obserwacji. Uwielbiam ob-
serwować ludzi oraz ich zachowania. Przez lata uzbierało się tyle informacji i ciekawo-
stek, że w 2017 r. zdecydowałem się napisać powieść, której akcja toczy się oczywiście

w Ciechocinku. Zatytułowałem ją “Turnus” i zaopatrzyłem w trzy wątki – obyczajowy, miłosny i sen-
sacyjny. Podobno nieźle się to czyta, nakład już wyczerpany. Wchodząc między lud, poza zmysłem
obserwacyjnym znacznie wyostrzył mi się także zmysł zapachu, a raczej zapachów, które w tłumie
nabierają mocy i kolorytu. Moje wrażenia pokrywają się z wynikami opublikowanego ostatnio ra-
portu OBOP „Badania na temat higieny Polaków”. Nie mam zastrzeżeń co do schludności kobiet i
ich dbałości o higienę oraz wygląd. Ale jeśli chodzi o mężczyzn, wcale nie jest tak różowo, a przede
wszystkim pachnąco. 

Podczas dwutygodniowego pobytu mogłem na palcach obu dłoni policzyć facetów, którzy pach-
ną dobrą wodą kolońską czy toaletową. Mój nos stwierdził, że zastraszająca ilość osobników tej płci
nie wie co to dezodorant i mydło. Niektórzy rozsiewali woń jakby nie mieli kontaktu z mydłem od
czasu obrad Okrągłego Stołu. 

Z badania OBOP wynika, że tylko 27 proc. Polaków myje się dwa lub więcej razy dziennie. Ty-
czy to osób do 39. roku życia. Ciekawostką jest to, że tylko 34 proc. badanych deklaruje, iż bierze
prysznic rano. Większość (54 proc.) preferuje ablucje wieczorne. Włosy codziennie myje 25 proc.
respondentów, częściej robią to mężczyźni, tyle że aż co piąty badany deklaruje mycie włosów... raz
w tygodniu. Bardzo kiepsko jest ze zmianą ubioru i częstym jego praniem. Nadal aż 21 proc. męż-

czyzn nie widzi nic zdrożnego w no-
szeniu majtek “dwudniówek”. Często
wyczuwam upiorną mieszankę ta-
nich wód toaletowych i potu, co jest
wynikiem pryskania pachnideł na
niemytą skórę. Jednak aż  40 proc. re-
spondentów zdecydowanie stawia
na dezodoranty.   

Wolno, ale wyraźnie, rośnie dba-
łość Polaków o stan uzębienia. Tu

niestety najczęstszym powodem złego stanu naszych zębów są bardzo drogie usługi stomatologicz-
ne, państwo dopłaca nam na ten cel tyle, co kot napłakał. Pocieszające natomiast jest to, iż aż 75 proc.
badanych zadeklarowało, że czyści zęby dwa razy dziennie. Jednocześnie co dziesiąty Polak zmie-
nia szczoteczkę tylko raz na rok, choć powinien robić to co kwartał. Kuszący zapach markowych per-
fum czułem w uzdrowisku wiele razy, ale prawie zawsze od kobiet. Faceci żyjący nad Wisłą, szcze-
gólnie ci po pięćdziesiątce, jakby w ogóle nie czuli potrzeby zaopatrzenia się w pachnidło przynajm-
niej ze średniej światowej półki. Fakt, nie są to tanie rzeczy, ale bardzo znaczące w kontaktach mię-
dzy płciami, choć nie tylko. Nie żałuję grosza na dobre pomady, długo używałem Sergio Tacchinie-
go, potem Jean Paul Gaultiera, Karla Lagerfelda i Paco Rabanne’a. Na dzień ojca dostałem od cór-
ki flakon wody perfumowanej Sauvage od Diora i chyba przy niej pozostanę na stałe.   

P rzy okazji: woda toaletowa a woda perfumowana. Jaka jest między nimi różnica?  Różni-
ca leży w stężeniu olejków zapachowych. Największe stężenie mają perfumy, tuż pod ni-
mi plasuje się woda perfumowana (EDP, czyli Eau de Parfum), następnie mamy wodę to-

aletową (EDT, czyli Eau de Toilette). W wodzie kolońskiej (EDC, czyli Eau de Cologne) stężenie olej-
ków zapachowych jest najmniejsze. Jeszcze mniejsze jest w wodzie po goleniu. Słowem „perfumy”
określa się potocznie każde pachnidło. Podstawowe znaczenie mają olejki zapachowe, gdyż to one
odpowiedzialne są za woń, jaka pozostaje na naszej skórze. Prawdziwe perfumy zawierają najwięk-
sze stężenie olejków, które waha się między 25 a 43 proc. Stężenie olejków zapachowych w wodzie
perfumowanej mieści się w granicach 10-25 proc., a w wodzie toaletowej 5-10 proc. Woda koloń-
ska posiada najniższe stężenie olejków zapachowych, jedynie 3-5 proc. Oczywiście to zawartość olej-
ków decyduje o jakości używanej przez nas wody. 

Natomiast o jej trwałości decyduje ambra, substancja powstająca w jelitach kaszalotów, chro-
niąca je przed ostrymi dziobami kałamarnic, którymi wieloryby żywią się w głębi oceanów. Jest
to niezwykle cenny surowiec perfumeryjny nazywany “pływającym złotem”. Dlaczego pływają-
cym? Otóż wieloryby wymiotują tą substancją, ale, jak twierdzi brytyjski “The Mirror”, należa-
łoby raczej mówić o “wyrzucaniu” jej przez te walenie. Ambra może latami unosić się na wodzie,
gdzie pod wpływem soli i słońca twardnieje i nabiera charakterystycznego koloru. W dotyku przy-
pomina wosk. Początkowo nie ma przyjemnej woni, ale po kilku miesiącach zaczyna pachnieć
piżmem. Substancja ta pozwala na utrwalanie zapachów i nie ma dla niej sztucznego substytu-
tu. Dlatego jest taka cenna. 

Wybór dobrych perfum to niełatwa sprawa. Tym bardziej że wysoka cena nie pozwala nam na
częsty ich zakup. Na cenę produktu przekłada się stężenie nuty zapachowej. Prawdziwe perfumy
kosztują od 700 złotych wzwyż i można je znaleźć tylko w nielicznych sklepach. Wybredni klienci
najchętniej sięgają więc po wody perfumowane, za flakonik markowej wody o objętości 30 ml
trzeba zapłacić od 200 zł w górę. Znacznie tańsze są wody toaletowe, które można trafić w promo-
cji za 80 do 90 zł.  Za wody kolońskie czy orzeźwiające zapłacimy jeszcze mniej. W przypadku za-
pachów cena odzwierciedla ich trwałość. Im tańsze, tym zapach szybciej się ulotni. Najlepsze i naj-
droższe perfumy potrafią utrzymywać się na ciele nawet przez kilka dni. Natomiast zapach po stan-
dardowych wodach toaletowych znika po kilku godzinach od popryskania skóry.

J akie są trendy zapachowe na rok 2019? Kobiety nadal obowiązuje trend słodko - owocowy,
cytrusowo - piżmowy, bądź jaśminowy. Nowością jest Mon Paris od Yvesa Saint Laurenta
skomponowany w manierze gruszki, maliny, bergamotki oraz pomarańczy z nutami kwia-

tu paczuli, jaśminu i wanilii. Opium od tego samego dyktatora mody urzeka i ponoć na nowo de-
finiuje zapach, ale za 90 ml wody perfumowanej trzeba wyłożyć ponad 600 zł. Znana jedynie ko-
bietom o wyrafinowanym smaku i guście woda perfumowana House of Silage Tiara to koszt 1680
zł za 75 ml. Dla wybrednych także Poison od Diora, uważana za arcydzieło i jedno z najważniejszych
osiągnięć perfumiarstwa w historii. Słodkawa Chanel No. 5 to zapach ponadczasowy i trwa na szczy-
cie bez względu na panująca modę. Co do mężczyzn, to płeć przeciwna podobno najbardziej reagu-
je na zapachy Allure Homme od Chanel, Only The Brave od Diesla, La Nuit De L’Homme od Saint
Laurenta, The One For Men od  Dolce & Gabbana i na Dark Blue od Hugo Bossa. Czy to prawda?
Należałoby sprawdzić.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czym pachną Polacy...

„Byłem na Sri Lance, na Kubie,
w Hongkongu, w Nowym 
Jorku, w Nowym Targu, 
w Bawarii i  w Górze Kalwarii.
Ale najlepiej czuję się 
w uzdrowisku Ciechocinek”Powyborczy krajobraz wraca do normy. W wielu ugrupowaniach dokony-

wane są rozliczenia i przetasowania, nie wzbudzają jednak takiego zain-
teresowania opinii publicznej, co w czasie samych wyborów. Waży się los

niektórych formacji. O ile jeszcze niedawno amplitudy nastrojów miały rozpiętość
między szczytami Himalajów a głębinami Rowu Mariańskiego, o tyle dziś scena
polityczna przypomina bardziej powierzchnię morza uspokajającego się po gwałtownej burzy.
Można zaryzykować twierdzenie, że to chwilowa flauta (mówiąc żargonem wodniaków) przed nad-
ciągającą jesienną nawałnicą. 

Patrząc wstecz na ostatnie tygodnie, należy się spodziewać, że żywioły uderzą z większą mocą
niż podczas kampanii do europarlamentu. Już teraz (pozostając przy żeglarskich porównaniach)
widać, że niektórym wiatry nie sprzyjały. Dla wielu okazały się wręcz zabójcze. Nikogo nie powi-
nien dziwić fakt, że przy silnych zawirowaniach słabsze załogi nie wytrzymały pod naporem prze-
rastających je sił. Ci, którzy wyskoczyli za burtę, ryzykowali wiele. Na czyim pokładzie znajdą ra-
tunek? Przekonamy się już wkrótce. Czy wielka tratwa, sklecona naprędce na czas wyborów, zato-
nie albo się rozpadnie? Czy też okaże się arką dającą schronienie przedstawicielom szerokiego spek-
trum politycznego? Dowiemy się tego już wkrótce. Na dwoje babka wróżyła. 

Nie trzeba jednak być babką, aby zauważyć, że ubytki w tratwie są znaczne. Trudno będzie je po-
łatać i zebrać poszczególne fragmenty do kupy. Jeśli wciąż będzie na niej zbyt liczna rzesza chęt-
nych, grozi jej pójście na dno. I może to być dno wspomnianego wcześniej Rowu Mariańskiego. Trud-
no będzie w tej sytuacji wydobyć się komukolwiek na powierzchnię. 

Ciężko prognozować, jak potoczą
się losy szeroko rozumianej klasy
politycznej w obliczu nadchodzą-
cych wielkimi krokami wyborów do
Sejmu i Senatu. Trudno też przewi-
dzieć, co wydarzy się w polityce i ja-
ki wpływ będzie to miało na nas sa-
mych. W przeciwieństwie do szczę-
ściarzy, którzy zasiądą w europar-
lamencie, mogących liczyć na i sowi-

te apanaże, przeciętny Kowalski nie może być równie spokojny o swój byt. Te sprawy, jednak nie za-
przątają głów większości obywateli. 

Tymczasem oprócz niespodzianek, które mogą nas czekać ze strony rodzimych, a także bruksel-
skich polityków, zarówno ewentualne kłopoty, jak i ich rozwiązania mogą przyjść z całkiem nieocze-
kiwanej strony. A to za sprawą sztucznej inteligencji, o której słyszymy od kilku dziesięcioleci, a któ-
ra staje się w ostatnim czasie faktem. 

Wiele mówi się o rewolucji, którą sztuczna inteligencja ma spowodować. Wielka moc obliczenio-
wa maszyn i urządzeń zwanych powszechnie komputerami stwarza niespotykaną nigdy wcześniej
w dziejach ludzkości szansę. Potężne procesory pozwalają przetwarzać dane z iście kosmiczną
prędkością. To z kolei umożliwia im „uczenie się” w trakcie wykonywania stawianych przed nimi
zadań. Maszyny stają się więc inteligentne, choć mamy tu do czynienia z inteligencją sztucznie stwo-
rzoną. Można spierać się o definicję sztucznej inteligencji (artificial intelligence, w skrócie AI), lecz
o wiele bardziej sensowne jest pytanie, jakie korzyści może nam przynieść. A mogą być one wymier-
ne. Jeszcze niedawno pojawiała się jedynie w powieściach i filmach science fiction. Dziś jest już wy-
korzystywana w praktyce. 

Chociaż to wszystko brzmi sensacyjnie, sztuczna inteligencja, czy też AI znajduje zastosowanie
w wielu dziedzinach życia, m. in. w bankowości. Maszyny, mające umiejętność samodzielnego ucze-
nia się, mają też zdolność do podejmowania decyzji. Z powodzeniem zastępują ludzi i to w coraz
większym stopniu. Są w tym tak skuteczne, że często nie zdajemy sobie sprawy, że po drugiej stro-
nie w dziale obsługi klienta znajduje się maszyna, a nie żywy człowiek. Jako klienci tego czy inne-
go banku nie wiemy tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z jednym lub drugim. Wydaje się to
niezwykłe? I dobrze, bo to jest niezwykłe. I takim pozostanie zapewne jeszcze przez jakiś czas, ale
prędzej, czy później przyzwyczaimy się do tego. Ostatecznie, do wszystkiego można się przyzwy-
czaić, zwłaszcza do dobrego. Pytanie, czy ta inteligencja okaże się tak dobra, że wyprze tę natural-
ną. Może też w kolejnych wyborach zamiast ludzi zagłosują maszyny…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Czy zagłosują za nas maszyny?

„Maszyny, mające umiejętność
samodzielnego uczenia się,
mają też zdolność do podej-
mowania decyzji.  Z powodze-
niem zastępują ludzi i  to w 
coraz większym stopniu”

Mieszkanie w takim mieście jak War-
szawa jest bardziej anonimowe niż w
innych, mniejszych miejscowościach.
Nie oznacza to bynajmniej, że miesz-
kańcy nie mają potrzeby do nawiązywa-
nia kontaktów z innymi. Dobrą okazją
do tego są wszelkiego rodzaju imprezy,
podczas których całe rzesze nieznajo-
mych integrują się wokół jakiegoś wy-
darzenia. 

Niedawno można było to obserwować podczas
Święta Saskiej Kępy. Być może jest to zasługą tej
pełnej uroku dzielnicy, dość kameralnej jak na re-
alia warszawskie. Niewątpliwie jest to zasługa lu-
dzi, którzy próbują robić coś nie tylko dla siebie,
a także dla całej tutejszej społeczności. 

Tak, czy inaczej można tu znaleźć szczególny kli-
mat, inny niż w pozostałych częściach stolicy. Wi-
dać to było podczas Święta Saskiej Kępy. Dzielni-
ca otworzyły się nie tylko na mieszkańców, ale i na

gości z zewnątrz. Wszyscy ściągnęli w rejon ul.
Francuskiej, Obrońców, Paryskiej w poszukiwaniu
niecodziennej atmosfery. Tutejszy genius loci nie
zawiódł roztaczając swą opiekę nad dzielnicą. 

Oprócz plenerowych koncertów, występów,
kiermaszów i innych atrakcji uczestnicy imprezy
mogli zajrzeć do Garden Art. Gallery - pracowni
twórczej Anny Foryckiej-Putiatyckiej przy ul.
Obrońców 12. Swoje prace prezentowało tu przez
cały dzień kilkunastu artystów malarzy i rzeźbia-
rzy. Amatorzy sztuki nie zawiedli się także od-
wiedzając Doświadczalną Pracownię Litografii
im. Pabla Picassa przy ul. Obrońców 28/30. War-
to podkreślić, że istnieje ona od 1945 roku, co jest
ewenementem w Warszawie. Oprócz oglądania
prezentowanych tam prac odwiedzający mogli
posłuchać porywającego bluesa w Wykonaniu ze-
społu Blues Time. Naprawdę świetne klimaty na
tej Saskiej…

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Saskie klimaty...
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Dariusz Zych wyjaśnia, skąd trafia do nas palma oleista i komu palma odbiła... 

Biomasa – zielone i w pełni odnawialne źródło energii

W ytwarzanie energii
to nie tylko produk-
cja prądu elektrycz-

nego, to również wytwarzanie
tak istotnego w naszym klimacie
ciepła. W tym przypadku paleta
możliwości nieco się ogranicza
do geotermii oraz biomasy.
Optymalnym rozwiązaniem w
tym przypadku jest kogenera-
cja. Termin ten jest stosunkowo
mało znany, a używa się go wte-
dy, gdy energia i ciepło powsta-
ją we wspólnym procesie. Takie
podejście do wytwarzania ener-
gii jest elementem optymalizacji
efektywności jej produkcji. Jeśli
zaś chcemy aby ta produkcja na-
stępowała ze źródeł odnawial-
nych, to powinniśmy oprzeć ją
na biomasie. Oczywiście, nie po-
winna ona pochodzić z celowej
wycinki lasów lub zadrzewień, a
zgodnie z zasadami gospodarki
zrównoważonej, czyli z wszel-
kiego rodzaju pozostałości pro-
dukcyjnych lub rolnych i ewen-
tualnie z plantacji celowych.
Mogą to być energetyczne plan-
tacje wierzb, topoli, słoneczni-
ków, traw i innych roślin prowa-
dzone na gruntach, na których
takie zagospodarowanie nie sta-
nowi konkurencji dla produkcji
rolnej. Do biomasy pozyskanej
według zasad zrównoważonej
gospodarki zaliczymy również
pozostałości gospodarki leśnej i
przemysłu drzewnego – z jednej
strony obornik, pozostałości po-
ubojowe, wytłoki owocowe lub
warzywne , z drugiej wysłodki.
Dlaczego dwie strony ? Otóż su-
che rodzaje biomasy stanowić
powinny bezpośrednie paliwo
energetyczne, zaś te z natury
mokre powinny być substrata-
mi dla biogazowni i w procesach
fermentacji wytwarzać biome-
tan.  Jak widać, jest z czego wy-
bierać i w porównaniu z coraz
trudniejszym i coraz bardziej nie-
bezpiecznym wydobywaniem
naszego „czarnego złota”, do-
stęp do tych odnawialnych źró-
deł energii  jest dość szeroki, sto-

sunkowo łatwy i wielokroć bez-
pieczniejszy.  Nie sposób tu nie
wspomnieć o szerokim strumie-
niu odpadów, które mogą rów-
nież stanowić znakomite źródło
energii. 

– Szkoda tylko, że u nas aż
trzy czwarte odpadów – zamiast
być zamieniane na energię  – tra-
fia na składowiska, podczas gdy
w przodujących w gospodarce
zrównoważonej krajach skandy-
nawskich to tylko 5 procent –
wzdycha  ekspert ze Stowarzy-
szenia Polska Biomasa, Dariusz
Zych, którego odnawialne źródła
energii zafascynowały jeszcze w
czasie studiów w SGGW przy
Nowoursynowskiej. Pan Dariusz
łapie się za głowę na myśl o tym,
że do roku 2020 Polska jest zo-
bowiązana do osiągnięcia aż 15
procent OZE w ogólnym miksie
energetycznym. Zamiast od wie-
lu lat konsekwentnie realizować
założony cel, nasz rząd decydu-
je się na wydawanie olbrzymich
kwot na sprowadzanie węgla z
Rosji. W mit o obronie intere-
sów naszego „czarnego złota”
już chyba nawet na Śląsku nikt
nie wierzy. 

Wroku 2008 można
było przeczytać na
Portalu Komunal-

nym informację o wynikach
przeprowadzonej przez firmę
doradczą Frost&Sullivan analizy
pt. „Strategiczna ocena energii z
biomasy w Europie”. Zdaniem
autorów, biomasa stanowi po-
tencjalnie największe odnawial-
ne źródło energii w na Starym
Kontynencie, a ze względu na
konkurencyjną cenę biomasy
przypada na nią trzy czwarte
OZE. Już kilkanaście lat temu w
wielu krajach biomasa dawała
5 procent zużywanej energii, a w
krajach na nią ukierunkowanych
(Finlandia, Szwecja, Austria) na-
wet 15-20. Surowiec biomaso-
wy służy do wytwarzania ener-
gii elektrycznej i ciepła oraz jako
paliwo w elektrociepłowniach
miejskich. 

Pośród wniosków firmy
Frost&Sullivan znajdujemy i takie:

„Galopujące ceny ropy nafto-
wej w połączeniu z brakiem bez-
piecznych dostaw tego surowca
oraz gazu ziemnego zwiększyły
korzyści płynące z wytwarzania
energii na szczeblu lokalnym.
Zrównoważony charakter energii
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych, jej rozproszone wytwarza-
nie, w połączeniu z korzyściami
związanymi z zakładami wytwa-
rzającymi różne rodzaje energii,
to istotne czynniki, przyczynia-
jące się do powstania „zdrowsze-
go” rynku energii w Europie.
Trend ten podkreśla znaczenie
wytwarzania energii na bazie
biomasy, która jednak ma wciąż
opinię „paliwa przeszłości” ze
względu na swoją dotychczaso-
wą małą wydajność i wysokie po-
ziomy emisji. Właściwa instalacja
komór czystego spalania uspo-
koi obawy związane z zagroże-
niem dla zdrowia i poziomem
emisji. Najważniejsze zaś dla
udanego wdrożenia projektów
dotyczących bioenergii będzie
zapewnienie akceptowalnych
kosztów, jakości i odpowiednich
ilości dostaw paliwa wyprodu-
kowanego na bazie biomasy” –
stwierdzają analitycy. 

– Niesłychanie ważna w wa-
runkach każdego kraju jest
energetyka rozproszona, po-
zwalająca w sposób zrównowa-
żony produkować takie ilości
energii, które zaspokajają lokal-
ne potrzeby z surowców lokalnie
dostępnych i dają pracę na lo-
kalnym rynku. Takie wytwarza-
nie jest szalenie elastyczne i po-
zbawione znacznej części strat
przesyłowych, a w połączeniu z
lokalnym bilansowaniem i
wdrożeniem efektywności ener-
getycznej może stanowić zna-
komitą alternatywę dla gigan-
tycznych inwestycji energetycz-
nych. Nie sposób pominąć tu tak
istotnego ostatnio aspektu bez-
pieczeństwa. Kilkadziesiąt lub
nawet kilkaset lokalnych i drob-
nych źródeł wytwórczych jest w
stanie znacznie skuteczniej
oprzeć się cyberatakom czy na-
wet zamachom bombowym niż
nawet największa elektrownia
– tłumaczy Dariusz Zych,.

Wiadomo, że źródła bio-
masowe czy bioga-
zownie, bazujące na

pozostałościach rolnych, dają moż-
liwość wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła, osiągając spraw-
ność na poziomie nawet 95 %.  

Biomasa nie jest wprawdzie
bezemisyjna, ale jest źródłem

odnawialnym i stwarza możli-
wość sterowania wytwarzaniem
energii, pozwala na prowadze-
nie gospodarki zrównoważonej
przy korzystaniu  z lokalnych su-
rowców, a także może stanowić
ogniwo gospodarki obiegu za-
mkniętego. 

– Nie wymyślimy nic lepszego
od natury, która sama w sobie
stanowi obieg zamknięty. Ma-
my to wszystko na tacy, tylko
musimy się jeszcze zdobyć na
przyznanie naturze, że jednak
w swoim zadufaniu nie dosię-
gamy jej do pięt, że tak bardzo
się starając jej dorównać, tak
wielką krzywdę jej czynimy –
taki jest kolejny komentarz Da-
riusza Zycha 

– Wprost wierzyć się nie chce,
że nasza biomasa gnije po la-
sach i polach, wydzielając bez-
produktywnie CO2 oraz znacz-
nie bardziej szkodliwy metan.
Jest to efekt kryzysu zapocząt-
kowanego w 2012 roku, gdy za-
łamał się system wsparcia wy-
twarzania energii ze źródeł od-
nawialnych. Niepodzielny prym
wiodły wówczas źródła bioma-
sowe i współspalanie. Niestety,
wylano dziecko z kąpielą. Eli-
minując współspalanie, dziś wy-
twarzamy energię elektryczną,
spalając  tylko węgiel.. W tym
najlepszym roku 2012 wytwa-
rzaliśmy z biomasy 12 terawato-
godzin energii. Sama elektrow-
nia w Połańcu dała wtedy 1,2
terawatogodziny. Mam świado-

mość, że oczywistą patologią by-
ło sprowadzanie biomasy  z Ło-
twy, Ukrainy, Białorusi, a nawet
łupin kokosowych z krajów za-
morskich czy palmy oleistej z In-
donezji. Był to  absurd gospo-
darczy i ekonomiczny, który w
znacznej części pozostawał dzie-
łem koncernów energetycznych,
preferujących drogę na skróty.
Dziś wytwarzanie energii z bio-
masy jest kilkakrotnie mniejsze
– denerwuje się pan Dariusz,
przypuszczając, że w najbliż-
szym czasie nic się istotnie w tej
materii nie zmieni. I dodaje:

– To w dużym stopniu skutek
utrwalanego wciąż przekona-
nia, że jesteśmy tuzami, jeśli
chodzi o wydobywanie węgla.
A przecież mamy coraz mniej
kopalń, w których możliwe jest
bezpieczne i ekonomicznie
uzasadnione wydobycie. Dla-
czego nie bierzemy przykładu
z Niemiec, gdzie nie ma priory-
tetu węgla, a dominują zrów-
noważone źródła lokalne? Ko-
lejnym polskim absurdem sta-
ło się to, że odpady biodegra-
dowalne można wykorzysty-
wać tylko w obrębie woje-
wództwa, w którym się znaj-
dują. Podczas stanowienia roz-
wiązań prawnych dla energe-
tyki brakuje współpracy po-
między resortami ochrony śro-
dowiska, energetyki i rolnic-
twa, bo każdy z nich buduje
swoje indywidualne wizje bez
względu na oddziaływanie

międzyresortowe i uważa się
przy tym za najważniejszy. 

T o, że Połaniec wciąż
jest największą bioma-
sową jednostką ener-

getyczną w Europie na tle dzi-
siejszych uwarunkowań  już ta-
kiej dumy nie przynosi. Na
szczęście są miejsca w Polsce,
gdzie biomasa odgrywa niema-
łą rolę. Wprawdzie w tym roku
mają być uchwalone aż dwie
nowele do ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, martwi
jednak ponowne i wciąż chyba
nie do końca odpowiedzialne
majstrowanie przez Minister-
stwo Energii  przy  zielonych
certyfikatach i opłatach zastęp-
czych. Te rzeczy są powiązane.
Mnóstwo osób straciło zaufa-
nie do systemu wsparcia, do te-
go, co robi rząd. Dlatego wszyst-
ko, co jest sztucznie sterowane,
a w dodatku w tak nieodpowie-
dzialny sposób, moim zdaniem,
niczemu nie służy – konkludu-
je Dariusz Zych, mieszkaniec
jednej z podwarszawskich zielo-
nych miejscowości. 

Spodziewając się zatem, że
planowane nowele zapewne re-
wolucji nie przyniosą i groźby
opłat transferowych nie odsuną,
należy mieć nadzieję, że nie bę-
dą ostatnimi, a wyznaczony kurs
pozostanie intensywnie zielony.
Zostaje tedy jeno staropolskim
zwyczajem powiedzieć sobie: ja-
koś to będzie...

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

Przed Polską jawi się widmo wydania 8-11 miliardów
złotych na „import zielonej” energii, która powinna
stanowić określoną część tej konsumowanej w naszym
kraju. Taka energia miała od dłuższego czasu stopnio-
wo zastępować tą produkowana z węgla zgodnie z na-
szymi krajowymi deklaracjami ale, co najważniejsze
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i naszym najlepiej po-
jętym interesem. Tymczasem tak się nie stało i wciąż
się nie dzieje. Ci, którzy o tym decydują, albo tego nie
widzą, albo nie chcą widzieć, bo mają inne priorytety.
A mamy przecież tuż pod ręką wcale nie tak mało do-
stępnych rozwiązań. Odnawialne źródła energii (OZE)
w postaci: wiatru, światła słonecznego, energii cieków
wodnych, geotermii, a także biomasy. 

Gminy i powiaty metropolii
warszawskiej zaapelowały do
rządu o uzupełnienie projektu
Krajowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego w zakresie wsparcia
dla miast wojewódzkich i ich
obszarów funkcjonalnych.

– Jako samorządowcy z metropolii
warszawskiej, chcemy współpracować
i brać współodpowiedzialność za roz-
wój swojego regionu. Apelujemy o od-
powiednie uwzględnienie głosu samo-
rządów w programowaniu i zarządza-
niu procesami rozwojowymi – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent Warsza-
wy i dodaje – Rozwinięte obszary me-
tropolitalne to wysoka atrakcyjność in-
westycyjna poszczególnych regionów
oraz całego kraju.

Warszawa od wielu miesięcy apeluje
o uwzględnienie głosu samorządów w
procesie programowania przyszłej per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej,
przypadającej na lata 2021-2027 oraz
przygotowania Krajowej Strategii Roz-
woju Regionalnego 2030 (KSRR). Pro-
ponowany model centralizuje decyzje

w zakresie rozwoju poszczególnych
miast i regionów. Tymczasem metropo-
lie są najważniejszymi ośrodkami usług,
innowacji, nauki i kultury w kraju.

W dużych ośrodkach miejskich wy-
pracowywany jest dochód, który można
wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów
peryferyjnych i zmarginalizowanych. Do-
brze rozwinięte obszary metropolitalne
wpływają na wysoką ocenę atrakcyjności
inwestycyjnej i osiedleńczej poszczegól-
nych regionów, a nawet całego kraju, po-
prawiając pozycję konkurencyjną Polski
na arenie międzynarodowej.

24 kwietnia podczas XXI posiedze-
nia Komitetu Sterującego Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego
przedstawiciele metropolii warszaw-
skiej podpisali stanowisko sprzeciwiają-
ce się dyskryminacji największych miast
w dokumencie kluczowym dla rozwo-
ju poszczególnych regionów i obsza-
rów metropolitalnych.

– Najważniejsze punkty, których nam
brakuje, to przede wszystkim brak pod-
kreślonej roli metropolii. Na przykład

nie ma mowy o tym, jaka jest strategia
rządu na rozprowadzanie ruchu trans-
portowego wewnątrz obszarów metro-
politarnych. A przecież nie wystarczy
prowadzić korytarzy transportowych
pomiędzy dużymi miastami, trzeba my-
śleć też o tym, jak potem ci użytkowni-
cy kolei i dróg będą przemieszczali się
po metropoliach – mówi Michał Ol-
szewski, wiceprezydent stolicy.

Włodarze gmin i powiatów metropo-
lii warszawskiej jednogłośnie uznali, że
obecne zapisy KSRR mogą mieć nega-
tywne konsekwencje. Zaniechanie dzia-
łań wspierających konkurencyjność du-
żych polskich miast i ich obszarów metro-
politalnych może obniżyć poziom do-
stępu do usług edukacyjnych, zdrowot-
nych, z zakresu kultury i sportu czy trans-
portowych. W skrajnym przypadku doj-
dzie do spadku atrakcyjności inwesty-
cyjnej poszczególnych regionów oraz ca-
łego kraju, a młodzież będzie migrować
zarobkowo za granicę. Ponadto zapropo-
nowane przez polski rząd zapisy mogą
osłabić pozycję wszystkich polskich me-
tropolii w globalizującej się gospodarce.

W bieżącym wieloletnim budżecie
unijnym przeznaczono specjalną pulę
pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne, które samorządy metropo-
lii warszawskiej chętnie wykorzystują w
kształtowaniu tak ważnych dla miesz-
kańców aspektów życia, jak transport
publiczny, edukacja czy rozwój gospo-
darczy. Fundusze te umożliwiają ści-
ślejszą współpracę Warszawy i gmin
metropolii maksymalnie wykorzystu-
jąc ich potencjał i atuty. W ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych
metropolii warszawskiej samorządy
podpisały umowy na dofinansowanie
unijne na kwotę ponad 590 mln zł. Za
te pieniądze powstają m.in. drogi ro-
werowe i parkingi P+R czy miejsca w
żłobkach.

M. st. Warszawa jest gotowe do przy-
jęcia roli lidera regionu warszawskiego
stołecznego. „Plan działań strategicz-
nych dla metropolii warszawskiej”, przy-
jęty w zeszłym roku, określa prioryteto-
we cele rozwoju. Są to: rozwijanie inte-
ligentnej, zintegrowanej sieci transportu
zbiorowego i sieci drogowej, stworzenie
„zielonej metropolii”, powstanie atrakcyj-
nej oferty spędzania czasu wolnego, two-
rzenie warunków do rozwijania przed-
siębiorczości oraz lokowania inwestycji
i zapewnienie nowoczesnych usług spo-
łecznych. Główne postulowane typy pro-
jektów to m.in. lokalne projekty z zakre-
su mobilności miejskiej (ścieżki rowero-
we, P&R), pakiet działań edukacyjnych,
poprawa jakości powietrza oraz działa-
nia rewitalizacyjne. M a r t a  P l a s o t a

Głos samorządu ma znaczenie
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę antyki i
przedmioty z likwidacji mieszkań,
502 85 40 90; 22 646 32 67, 
ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

FFRRAANNCCUUSSKKII,, rosyjski, 
608 058 494 

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

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

wieloletnie doświadczenie, 
605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie z trudną
sytuacją prawną, 501 020 006

MMIIEESSZZKKAANNIIEE za gotówkę do
remontu kupię, 537 577 111

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ taniego pokoju do
wynajęcia, Ursynów i okolice, 
519 146 590

WWYYNNAAJJMMĘĘ Wynajmę 100 m2 na
biuro, zajęcia dla dzieci lub
dorosłych, Piaseczno – Józefosław,
601 231 501,  lokale@gromar.pl

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZAADDŁŁUUŻŻOONNEE mieszkanie kupię,
511 211 373

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

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

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. 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

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

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

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
ok. Piaseczna na działce 1000 m2.,
c. 890 tys. zł do neg.,cisza, spokój,
601 720 840

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

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

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

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

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 

ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z najemcą, Wola, 
420 tys.zł, 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, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKIIEERROOWWCCAA kkaatt.. CC,, jjaazzddaa ppoo
kkrraajjuu,, 660055 332244 228877

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

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat, 601 778 504

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni panią do
sprzątania  na pełny etat, 601 778 504

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA LLEEKKAARRSSKKAA
zatrudni:PIELĘGNIARKI,

LEKARZY: Okulistę, Medycyny
pracy, Internistę, Medycyny

rodzinnej, Kardiologa, 
tel.: 605 440 831; 609 373 582;

22/651 70 75

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE szpitala,
Warszawa, ul. Goszczyńskiego, 
w godz. 6;00 do 14:00 lub
przychodni w godz. 6:00 do 19:00,
12 zł net/h, tel. 694 719 672

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

WWSSPPÓÓLLNNOOTTAA MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA
““MMiiśś”” w Piasecznie 

zleci wykonanie 
remontu tarasów 

o pow. ok. 380 m2, 
tel. 22 716 11 11 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharkę do pracy
w niepublicznym przedszkolu
“Zaczarowana Pozytywka” na
Ursynowie. Oferujemy umowę o
poracę na pełny etat. 
Tel.: 601 778 504

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

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 696 269 184
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, 787 726 963
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143

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

SSCCHHOODDYY, 696 269 184
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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOO DDOOMMUU:: Lekarskie wizyty, 
EKG. USG. HOLTER, 

badania krwi, 
tel. 22/831 86 69; 

609 373 790

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz
poprawa sprawności ruchowej,
602 775 339
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Co i kto

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

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

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

Ważne telefony
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 88 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Pre-
zentacja osiągnięć warsztatu ar-
tystycznego dla dzieci: „Zabawy
w Wierszykarni” – premiera
spektaklu Dziecięcego Teatru
Muzycznego „Wiolinki”. Przygo-
towanie: Ewa Kłujszo. Opraco-
wanie muzyczne: Ziemowit Kłuj-
szo. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 99 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Teatr anglojęzyczny Antrakt za-
prasza na sztukę Rosary Hartel
O’Neill „Marilyn/God”. W roli
gł. Katarzyna Wolfke. Reż. Ka-
mila Grabowska. Bilety w Do-
mu Sztuki przed spektaklem.
Uwaga: spektakl grany w języku
angielskim.

WWttoorreekk,, 1111 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Prezentacja osiągnięć warsztatu
artystycznego dla dorosłych, w
tym seniorów: „Bujanie w obło-
kach” – wieczór poetycki Teatru
Seniora. Przygotowanie: Woj-
ciech Sanejko. Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 1122 cczzeerrwwccaa,, 1188..3300::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dorosłych,
w tym seniorów: koncert uczest-
ników warsztatów bębniarskich.
Przygotowanie: Anika Kamiń-
ska. Wstęp wolny.*

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1166..3300::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci: kon-
cert uczestników dziecięcych
warsztatów wokalnych (zespół
Ósemki i Szesnastki). Przygoto-
wanie: Marcin Zadronecki.
Wstęp wolny.*

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci: po-
kaz tańca irlandzkiego. Przygo-
towanie: Marta Matczuk. Wstęp
wolny.*

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Prezentacja osiągnięć warsztatu

artystycznego dla dzieci i młodzie-
ży: „Wizyta” – premiera spektaklu
Teatru Młodzieżowego „Klucz z
Wiolinowej”. Przygotowanie: Woj-
ciech Sanejko. Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac uczestni-
ków warsztatów plastycznych.
Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), któ-
ra od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje za-
jęcia dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych (w tym seniorów).

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
NA WARSZTATY TEATRALNE I
PLASTYCZNE W RAMACH “AK-
CJI LATO W MIEŚCIE 2019”. ZA-
JĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W
DNIACH 24-28 CZERWCA. ZA-
PISY POD NUMEREM TELEFO-
NU (22) 855-35-17

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy, poświęconej pracom
uczestników zajęć pracowni pla-
stycznej w DK Stokłosy. Sobota,
15 czerwca, o godzinie 17:00.
Wystawę będzie można podzi-
wiać do 1 sierpnia w Galerii U.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

77..0066 ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1177,,3300 Pre-
zentacje uczniów zajęć muzycz-
nych

88..0066 ((ssoobboottaa))ggooddzz.. 1188,,3300
Koncert z okazji 200 rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki
“PŁYŃ DŹWIĘCZNY GŁOSIE” 

Wystąpią: zespół APASJONA-
TA, Dziecięcy Zespół Wokalny

oraz uczestnicy zajęć studia Wo-
kalnego

Izabela Wardak - reżyseria,
przygotowanie wokalne, prowa-
dzenie

Paulina Stateczna - fortepian
Eugeniusz Strociak - forte-

pian, opracowanie muzyczne
Zaproszenia do odbioru w DK

Imielin od 3.06. od godz. 10.00
1166..0066 ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..

1199..0000 Koncert “DWA SER-
DUSZKA CZTERY OCZY” - wi-
dowisko muzyczne w oparciu
o piosenki z repertuaru zespo-
łu Mazowsze, w wykonaniu
członków zespołu DEREŃ oraz
zaproszonych gości reżyseria
i przygotowanie wokalne -
KRYSTYNA WYSOCKA – KO-
CHAN opracowanie muzycz-
ne i akompaniament - FRAN-
CISZEK JASIONOWSKI akom-
paniament - EUGENIUSZ
STROCIAK

Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin od 10.06 od godz. 10.00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

66..0066,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000 –
WERNISAŻ Uczniów Walerii
KORSAK-RABŚ ,, CZAS MIJA,
ALE PAMIĘTAMY”

1133..0066,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..  1177::0000
– „WIEM, JAK WYGLĄDA  PIE-
KŁO” – Promocja książki Wikto-
ra KRAJEWSKIEGO i ALINY DĄ-
BROWSKIEJ 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1188..0066.. oo ggooddzz.. 1177 ((wwttoorreekk)) –
Wycieczka śladami Stanisława
Moniuszki  w Warszawie. Spoty-
kamy się na rogu ulic Mazowiec-
kiej i Świętokrzyskiej.

W najbliższą środę, 12 czerwca o godz.
17, Studium Europy Wschodniej Uniwer-
sytetu Warszawskiego organizuje spo-
tkanie z profesorem politologii na ame-
rykańskim Uniwersytecie Stanowym w
El Paso, Zbigniewem Anthonym Kru-
szewskim, połączone z promocją jego
biografii pt. Życie na pograniczach.

Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie miał
16 lat, był harcerzem Szarych Szeregów, strzel-
cem o pseudonimie Jowisz. Przeszkolony w Le-
sie Kabackim, walczył na Czerniakowie, prze-
nosił meldunki z Warszawy do Milanówka i par-
tyzanckich oddziałów w Kampinosie, przedarł się
kanałami przez Mokotów do płonącego Śród-
mieścia. Po kapitulacji trafił do niemieckiego
obozu. Matka wywieziona do obozu w Ra-
vensbrück nie doczekała wyzwolenia, a on sam
po wojnie znalazł się w Anglii, skąd wyemigro-
wał do Stanów, studiował w Chicago i osiadł w
dalekim Teksasie, nad rzeką Rio Grande przy

meksykańskiej granicy. Tam poświęcił się pracy
naukowej i mieszka do dziś.

Pomimo 70 lat pobytu w Ameryce wciąż mówi
nienaganną polszczyzną, bez anglojęzycznych
wtrętów, bez obco brzmiącego akcentu. Sprawy
Polski i Europy Wschodniej nadały sens jego burz-
liwemu i pracowitemu życiu, stały się treścią na-
ukowego dorobku. Nie zrywał więzi z polską lite-
raturą i sztuką, utrzymywał kontakty z uniwersy-
tetem Warszawskim, śledził rozwój wydarzeń i
przeobrażeń w naszym kraju. Przez pewien czas
był wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykań-
skiej. Powołał Fundację promującą naukowców.
Docierał do rodaków na Litwę, Łotwę, Białoruś i
Ukrainę, do zapomnianych dotąd skupisk Polaków
w Żytomierzu, Kamieńcu i innych odległych miej-
scowości.

Nie wygląda na swoje 90 lat, prowadzi nadal in-
tensywne i aktywne życie zawodowe. Coroczny
pobyt w Polsce wypełnia imponującym progra-
mem. Od 30 lat uczestniczy w pracach Wschod-
niej Szkoły Letniej, organizowanej przez Uniwer-
sytet Warszawski, prowadzi wykłady, mające na
celu odkłamanie historii, uczestniczy w obcho-
dach kolejnych rocznic wybuchu Powstania.

Jest przykładem szczerego patriotyzmu i wier-
ności harcerskim ideałom. Za wybitne zasługi
w działalności polonijnej otrzymał z rąk prezy-
denta Lecha Wałęsy Krzyż Oficerski Orderu Za-
sługi RP.

Jest wnukiem Antoniego Grabowskiego, inży-
niera chemika, który wprowadził polskie nazwy w
Tablicy Mendelejewa, współzałożyciela Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, poligloty, współtwór-
cy języka esperanto i tłumacza na ten język poezji
światowej i literatury polskiej, z Panem Tade-
uszem na czele. Kilka lat temu prof. Kruszewski od-
słaniał tablice pamiątkowe poświęcone swemu
dziadkowi na Uniwersytecie Warszawskim i domu
w którym mieszkał przy ul. Hożej.

Spotkanie z tym ciekawym człowiekiem odbę-
dzie się w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Pot-
ockich (Krakowskie Przedmieście 30).

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Jowisz znad Rio Grande
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