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Szanuj wodę!
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S perma uderzyła mu na
mózg – tak się zwykło mówić
o pełnych temperamentu

mężczyznach, którzy dopuszczają
się publicznie skandalicznych za-
chowań. Ta dosyć brutalnie sfor-
mułowana refleksja odnosi się rów-
nież do tych mężczyzn, którzy peł-
nią funkcje kapłańskie, chociaż
wiele osób uważających, że duszpa-
sterstwo automatycznie odbiera
męskość, a czyni księdza osobą
świętą – jest w błędzie. Co do mnie,
powiem od razu, że jako ochrzczo-
ny i bierzmowany katolik nigdy
nie czułem się źle w kontaktach z
Kościołem i mam wśród księży wie-
lu przyjaciół, ale już bardzo daw-
no zdążyłem rozejrzeć się po świe-
cie i wysunąć głowę poza granice
prowincjonalnej parafiańszczyzny.
Samo odcięcie kościelnego naucza-
nia od Biblii w polskich warun-
kach może zdziwić każdego Pola-
ka podróżującego po świecie i znaj-
dującego Biblię w pokojach hotelo-
wych, podczas gdy nam proponu-
je się katechizm, czyli coś spreparo-
wanego niczym podręczniki reko-
mendowane przez Najjaśniejsze-
go Pana – ministra Czarnka. 

O siem miliardów ludzi za-
mieszkujących Ziemię wy-
znaje w sumie co najmniej

4200 różnych religii, których tak
naprawdę można doliczyć się co
najmniej dwa razy więcej. W tym
morzu mieszkańców naszej pla-

nety, z grubsza biorąc, 32 procent
to my,  chrześcijanie, którzyśmy
zasadniczy schemat wyznaniowy
przejęli od wcześniejszych modeli
religijnych, poczynając od motywu
zmartwychwstania. W ośmiomi-
liardowej rzeszy ludzkiej nie bra-
kuje ludzi światłych, którzy jak
najbardziej wierzą w istnienie
Stwórcy wszechświata. Nieko-
niecznie jednak wierzą w narzuca-
ne nam od przedszkola kościelne
dogmaty. Świętej pamięci felieto-
nista Daniel Passent twierdził, o
ile dobrze pamiętam, że wierzy
tylko w maszynę do pisania. W co
wierzy natomiast podlaski gwiaz-
dor stanu duchownego Andrzej
Dębski, trudno mi zgadnąć. Moż-
na tylko przypuszczać, iż ten ogni-
sty kawaler z Białegostoku uwie-
rzył, że z łatwością zarwie poprzez
internet upatrzoną w sieci trzy-
dziestolatkę. Zaczął jej składać
uparcie cokolwiek wyuzdane pro-
pozycje, stanowiące wymarzoną
kanwę do napisania scenariusza
filmu pornograficznego, w któ-
rym ordynarny seks mieszałby się
z szarganiem świętości. 

Ż ycie, jak zwykle, wyprzedzi-
ło sztukę, bo zapewne takich
bezeceństw, jakie propono-

wał swojej internetowej interloku-
torce 46-letni maniak seksualny
Dębski, pewnie sam Pasolini na
spółkę z Almodovarem by nie zdo-
łali wymyślić. Białostocki talent
scenariuszowy chyba się jednak
zmarnuje, bo – jak słychać – ko-
ścielne władze odesłały jurnego
księdza Dębskiego w pokutne od-
osobnienie, które pozwoli mu wy-
zwolić się z grzechu pożądania i
pychy. Tak, tak – pychy, ponieważ
ten koleś to duchowna wersja Bar-
tłomieja Misiewicza, całkiem nie-
dawno rzecznika prasowego mi-
nistra obrony narodowej Antonie-

go Macierewicza i szefa gabinetu
politycznego tegoż dostojnika. Mi-
siewicz został w końcu aresztowa-
ny pod zarzutem niedopuszczal-
nego powoływania się na wpływy
w czasie, gdy wiele osób mogło w je-
go możliwości uwierzyć, skoro sa-
lutowali temu Nikodemowi  Dyz-
mie wysocy oficerowie wojskowi.
Powierzono mu nawet z rekomen-
dacji Macierewicza szefostwo par-
lamentarnej komisji do zbadania
przyczyn tzw. katastrofy smoleń-
skiej. Dziś jest w niesławie i kłopo-
tach, choć nikt nie zsyła go w miej-
sce odosobnienia. 

Obywatel Dębski natomiast
to jeszcze jeden farbowany
lis. Jak wielu innych pro-

minentnych przebierańców w su-
tannach – dochrapał się wielu eks-
ponowanych stanowisk, które
umożliwiały mu – podobno wielo-
letnie – realizowanie zachcianek
seksualnych, niemających nic
wspólnego z obowiązującym księży
celibatem. Okazał się typowym
przykładem dwulicowca, co to mo-
dli się pod figurą, a diabła ma pod
skórą. „Gazeta Wyborcza” wstrzą-
snęła opinią publiczną, publikując
reportaż  pod tytułem: „Będę jeździł

po tobie jak po szmacie”. Jak wyni-
ka z informacji gazety, Dębski obie-
cywał trzydziestolatce: „Będziesz
pierwszą kobietą w historii
„wyr.........ą w gabinecie metropo-
lity białostockiego”. Taka perspek-
tywa nie spodobała się najwidocz-
niej metropolicie, który natych-
miast pozbawił Dębskiego funkcji
rzecznika prasowego archidiecezji
białostockiej i pozbawił prawa wy-
konywania posługi duszpasterskiej,
która temu przyjemniaczkowi po-
myliła się z posługą duppasterską.
W końcu metropolita nie byłby rad,
że mu ktoś robi z gabinetu burdel. 

P rzy okazji ruszyła fala plotek
na temat rozlicznych kocha-
nek świętego męża, wśród

których miały też być dziennikar-
ki lokalnej telewizji. Bo ten doktor
teologii, wykładowca Archidiece-
zjalnego Wyższego Seminarium
Duchownego,kapelan klubu spor-
towego Jagiellonia i wydawca ka-
tolickiego magazynu „Pod Twoją
Obronę” w TVP Białystok błyszczał
też jako duchowy przewodnik dzie-
ciarni w telewizyjnym programie
„Ziarno”. I pewnie błyszczałby
nadal, gdyby pewnego dnia nie na-
szła go chętka, by poprzez Messen-
gera uwodzić obcą kobietę.

K to ma olej w głowie, ten
wie, że choć Kościół kato-
licki nawołuje do życia

zgodnego z naturą i przeciwsta-
wia się m. in. aborcji w zasadzie
bez wyjątku, sam stawia swoich
funkcjonariuszy w nienaturalnym
stanie, zmuszając do celibatu. Jak
wiadomo, w innych odmianach
chrześcijaństwa takiego wymogu
nie ma i nie przynosi go Biblia.
Dlatego lepiej być kapłanem w ob-
rębie protestantyzmu lub prawo-
sławia niż w Kościele Rzymsko-
katolickim, który przed wiekami
wprowadził celibat nie dla więk-
szego uduchowienia kapłanów,
lecz z uwagi na nieuszczuplanie
majątku kościelnego. W niczym
nie zmienia to jednak sytuacji ma-
jących naturalny popęd młodych,
a także już nie bardzo młodych
mężczyzn w sutannach. Bo jak
widać rozsiewają oni nie tylko
ziarno, ale również plemniki. 

K ościół traci coraz szybciej
popularność i zaufanie w
młodym pokoleniu. Może

pora zastanowić się nad reformą? 
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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W 2010 roku w Polsce weszła w życie tzw.
ustawa antynikotynowa. Sejm uchwalił
wówczas nowelizację ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Zgodnie z tymi przepisami zabrania się palenia
papierosów m.in. w pomieszczeniach publicz-
nych obiektów kultury i wypoczynku, w ogólno-
dostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw
dzieci, a także w innych pomieszczeniach dostęp-
nych do użytku publicznego. Na liście miejsc za-
kazanych dla palaczy są dworce kolejowe, autobu-
sowe i lotnicze, jednak można palić na ulicy oraz
plaży, pod warunkiem, że nie widnieje tam zakaz
. Kwestię palenia na plaży w Polsce reguluje bo-
wiem prawo lokalne. Na większości strzeżonych
terenów obowiązuje jednak zakaz palenia. Za nie-
stosowanie się do przepisów grozi mandat w wy-
sokości 500 zł.

Do kwestii palenia papierosów każdy kraj pod-
chodzi inaczej. W Grecji palić nie można w szpita-
lach, szkołach, na lotniskach, przystankach autobu-
sowych, w barach, kawiarniach i restauracjach. We
Włoszech zakaz palenia obowiązuje od 2005 roku,
we wszystkich miejscach publicznych, łącznie z ka-
wiarniami, barami, restauracjami i dyskotekami. Co

więcej, w niektórych włoskich regionach nie moż-
na również zapalić na plaży. Niestosowanie się do
przepisów grozi dotkliwa finansową karą. Z kolei w
Hiszpanii od 2021 r. obowiązuje całkowity zakaz łą-
czenia palenia z plażowaniem.

Mój samochód - nie zawsze 
moją twierdzą

Jeśli sięgniemy po papierosa w aucie, w któ-
rym jadą z nami nieletni, możemy narazić się na
mandat w krajach takich jak: Anglia, Austria, Bel-
gia, Cypr, Francja, Finlandia, czy Włochy.

Alternatywą mogą okazać się doustne saszetki
nikotynowe, które są o 99 proc. mniej toksyczne
od papierosów. Na rynku są dostępne różne rodza-
je saszetek, na przykład VELO. Umożliwiają do-
starczenie nikotyny w różnych stężeniach, ale bez
wytwarzania substancji smolistych i bez żadnych
zapachów, nie generują dymu, popiołu i nieprzy-
jemnego zapachu, co więcej, nie wywierają nega-
tywnego wpływu na otoczenie.

[[11]] https://asobczak.com.pl/woreczki-nikoty-
nowe-nowy-rewelacyjny-jak-sie-wydaje-produkt-
-pomocny-w-redukcji-szkod-wywolanych-paleni-
em-tytoniu/

Czy można palić papierosy na plaży? 
W których krajach palenie papierosów jest
zabronione? – takie pytania pojawiają się
często w wakacje...
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Już po raz dziewiąty war-
szawiacy i warszawianki
zdecydowali, na co prze-
znaczyć część pieniędzy z
budżetu miasta. Do reali-
zacji na 2023 r. wybrano
łącznie 326 projektów.
Warszawa wyda na ten cel
ponad 101 mln złotych.

Głosowanie na pomysły zgło-
szone w ramach 9. edycji budże-
tu obywatelskiego trwało od 15
do 30 czerwca. Mieszkańcy mo-
gli wybierać spośród 1327 pro-
pozycji: 1189 dzielnicowych i
138 ogólnomiejskich. Zwycię-
skie projekty zostały ogłoszone
podczas uroczystej gali, która
odbyła się w Pałacu Kultury i Na-
uki. Wyniki zaprezentowali ko-
ordynatorzy ds. Budżetu Oby-
watelskiego oraz autorzy pro-
jektów z tegorocznej i poprzed-
nich edycji. 

– Po 9 latach działania budże-
tu obywatelskiego mogę śmiało
powiedzieć, że realizacje wyko-
nywane w jego ramach stały się
bardzo ważną częścią tkanki
miejskiej. Pomysły, które zgła-
szali i wciąż zgłaszają warsza-
wianki i warszawiacy stanowią

nieoceniony wkład w działalność
miasta i bardzo często zaskaku-
ją nas kreatywnością i innowa-
cyjnością. Nikt tak dobrze jak
mieszkańcy nie wie, co jest po-
trzebne w najbliższej okolicy czy
społeczności. Dziękuję za tą chęć
działania, pomysłowość i zaan-
gażowanie w zmienianie War-
szawy – mówiła Karolina Zdro-
dowska, dyrektor koordynator
ds. przedsiębiorczości i dialogu
społecznego.

Zwycięskie projekty
W tym roku, podobnie jak w

ubiegłorocznej edycji budżetu,
zdecydowana większość zagło-
sowała na pomysły związane z
miejską zielenią. Wśród najczę-
ściej wybieranych przez miesz-
kańców znalazły się także po-
mysły dotyczące infrastruktury
rowerowej. To również w tej ka-
tegorii znalazł się ogólnomiej-
ski projekt z najwyższym sza-
cunkowym kosztem realizacji.
Na zadanie Rowerem dwukie-
runkowo po całej Warszawie
zostanie przeznaczonych 6 mln
zł. Najdroższy projekt dzielni-
cowy to Nowe drzewa, ławki i

chodniki na Pradze-Południe
za 1,4 mln zł.

Wśród 326 zwycięskich pro-
pozycji znalazły się m.in. Wy-
miana sprzętu na warszawskich
SOR-ach i „Izbach Przyjęć”; Wy-
godna i bezpieczna infrastruk-
tura pieszo-rowerowa nad Ka-
nałem Żerańskim; Nie jesteś sam
- pierwsza pomoc psychologicz-
na dla dzieci i młodzieży na Żo-
liborzu czy Zielone przystanki
autobusowe na Targówku.

Najwięcej projektów przeszło
do realizacji w dzielnicach Be-
mowo (31), Mokotów i Włochy
(po 24). Średni koszt realizacji
projektu dzielnicowego to 232
697 zł, natomiast ogólnomiej-
skiego – 1 378 940 zł.

Statystyki głosowania
Łącznie udział w głosowaniu

wzięło 88 861 osób. Aż 99 proc.
głosów zostało oddanych drogą
elektroniczną. Prawie 30 proc.
wszystkich głosów elektronicz-
nych oddano w ostatnim dniu
głosowania.

Najchętniej głosowały osoby
w przedziałach wiekowych 25-
34 i 35-44 lata. Podobnie jak w

poprzednich latach, zagłosowa-
ło więcej kobiet (62 proc.) niż
mężczyzn (38 proc.). 

Największe zainteresowanie
głosowaniem odnotowano w Ur-
susie, gdzie na 1000 mieszkań-
ców dzielnicy zagłosowały 73
osoby. Podobną frekwencją mo-
że pochwalić się Białołęka (71
głosujących na 1000 mieszkań-
ców dzielnicy). 

Jak wypadł Ursynów?
16 pomysłów mieszkańców

Urząd Dzielnicy Ursynów zreali-
zuje w przyszłym roku. Wartość
zwycięskich projektów z Budżetu
Obywatelskiego na Ursynowie to
ponad 6 mln zł. W głosowaniu
udział wzięło 6 286 osób, z czego
53 papierowo i 6 233 elektronicz-
nie. Spośród 64 ursynowskich
propozycji poddanych pod gło-
sowanie mieszkańców zwycięży-
ło 16 dzielnicowych, a także 22 z
138 projektów miejskich.

Największe poparcie spośród
projektów dzielnicowych uzy-
skał projekt Spójna sieć dróg ro-
werowych na Ursynowie, na któ-
ry zagłosowało 3 369 osób.
Wśród projektów ogólnomiej-
skich zwyciężył projekt 2050
drzew dla Warszawy, który uzy-
skał 27 805 głosów.

- Serdecznie gratuluję auto-
rom zwycięskich pomysłów.
Dziękuję za zaangażowanie i
chęć działania na rzecz Ursyno-
wa. Dziękuję także pomysłodaw-
com, którym w tym roku nie
udało się wygrać i zachęcam do
ponownego złożenia pomysłów
już w grudniu. Doceniam każ-
dy głos ursynowian oddany na
projekty. W ten sposób to miesz-
kańcy zdecydowali, na jaki cel
wydamy ponad 6 mln zł z ursy-
nowskiego budżetu. Zwycięskie
pomysły zrealizujemy w przy-
szłym roku – mówi Robert Kem-
pa, burmistrz Ursynowa.

Wartość wszystkich 16 ursy-
nowskich pomysłowych wybra-
nych do realizacji to 6 066 465 zł.
Ze zwycięskimi projektami moż-
na się zapoznać na stronie
bo.um.warszawa.pl.

Ponad 900 tys. zł zostanie przeka-
zanych m.in. na zakup koszy ulicz-
nych z daszkami, płotków, worków
do podlewania drzew, czy nasion
dla ptaków. Zarząd Dzielnicy Ursy-
nów przyjął uchwałę dotyczącą
zmian w budżecie m. st. Warszawy.

– Od dawna przywiązujemy ogromną wa-
gę do ochrony środowiska na Ursynowie.
Dlatego na ten cel przesunęliśmy pieniądze
zaoszczędzone w przetargach. Ponad 900
tys. złotych zostanie przeznaczone na dzia-
łania, o które wnioskowali mieszkańcy i
dzielnicowi radni – mówi zastępca burmi-
strza Ursynowa Bartosz Dominiak.

Na zakup ok. 250 sztuk koszy ulicznych z
daszkami przeznaczonych zostanie najwię-
cej – 500 tys. złotych. Jest to kontynuacja
prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów wymiany koszy ulicznych na kosze z
daszkiem, które zapobiegają wybieraniu od-
padów przez ptaki i zanieczyszczaniu tere-
nu wokół koszy, a także podrzucaniu do ko-

szy ulicznych worków z odpadami komu-
nalnymi. O wymianę koszy postulowali m.in.
mieszkańcy oraz Radni Dzielnicy Ursynów:
Olga Górna i Paweł Lenarczyk. Kosze mają
zostać zlokalizowane zarówno w pasach
drogowych zarządzanych przez Urząd Dziel-
nicy Ursynów, jak i terenach zagospodaro-
wanych.

Na zakup płotków oraz worków do pod-
lewania drzew przeznaczonych zostanie
200 tys. zł. Za tę kwotę planujemy zakupić
ok. 100 mb płotków, w celu zabezpieczenia
roślin przed zniszczeniami i aktami wanda-
lizmu oraz ok. 200 szt. worków do podlewa-
nia młodych drzew, aby zachować ich żywot-
ności w pierwszym trzyletnim okresie ada-
ptacji i wzrostu.

W związku z koniecznością wykonania
pełnej inwentaryzacji zieleni na działkach,
którymi zarządza Urząd Dzielnicy Ursynów,
na ten cel przeznaczonych zostanie 200 tys.
zł. Inwentaryzacja jest niezbędna do pra-
widłowego i sprawnego zarządzania drze-

wostanem, aby móc prawidłowo ocenić ry-
zyko związane np. ze starymi drzewami. W
tym celu potrzebne jest dokładne poznanie
zasobu ilościowego i jakościowego drzew
na terenie dzielnicy.

Urząd Dzielnicy Ursynów powraca do or-
ganizacji Ursynowskich Eko-prelekcji. Na
ten cel przeznaczonych zostanie 15 tys. zł.
Spotkania kierowane są do specjalistów z
zakresu szeroko rozumianej ochrony śro-
dowiska naturalnego. Ich celem jest przeka-
zywanie aktualnej wiedzy prawnej i mery-
torycznej, wymiana dobrych praktyk, a tak-
że wypracowanie ursynowskich standar-
dów z zakresu ochrony przyrody, adaptacji
do zmian klimatu i ochrony środowiska.
Eko-prelekcje są adresowane do osób zajmu-
jących się na co dzień ochroną ursynowskiej
przyrody: urzędników, pracowników spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych, admini-
stratorów innych obiektów i terenów otwar-
tych. Mile widziani są także wszyscy miesz-
kańcy, chcący poszerzyć swoją wiedzę w
tym zakresie.

Na zakup nasion dla ptaków przeznaczo-
nych zostanie 7 500 zł. To już z myślą o zi-
mie, która jest dla ptaków w mieście trud-
nym czasem. Gdy pojawia się pokrywa śnież-
na, ptaki mają utrudniony dostęp do pokar-
mu. Powszechnym zjawiskiem jest karmie-
nie ptaków chlebem i resztkami z naszych
stołów, co nie jest zjawiskiem ocenianym
pozytywnie przez ornitologów. Dodatko-
wo, wystawiany chleb dla ptaków staje się
pokarmem dla gryzoni, co wpływa na
wzrost zagrożenia sanitarnego. Właściwym
pokarmem dla części ptaków jest ziarno.
Urząd Dzielnicy Ursynów współpracuje z
wolontariuszami, mieszkańcami Ursynowa,
placówkami oświatowymi, którym co roku
przekazuje ziarna pszenicy i słonecznika.
W minionym roku zakupiliśmy 3 tony ziar-
na. Osoby chętne do uczestnictwa w akacji,
prosimy o zgłaszanie się we wrześniu na ad-
res e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl.

Na łyżwy latem? Czemu nie. Na Ursynowie właśnie zo-
stały uruchomione wyjątkowe atrakcje dla dzieci. Są
to dwa syntetyczne lodowiska i dwie sztuczne górki. Bę-
dą funkcjonować przez dwa miesiące na terenie obok
Urzędu Dzielnicy Ursynów i Ursynowskiego Centrum
Kultury „Alternatywy” oraz na tzw. Polance Raabego
(obok Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego
3). Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.

Jest to realizacja jednego ze zwycięskich projektów Budżetu
Obywatelskiego na 2022 r. pod nazwą ”Małe Zakopane latem i zi-
mą”, na który zagłosowały 1653 osoby.

- To coś zupełnie nowego nie tylko na Ursynowie, ale i w całej War-
szawie. Liczę na to, że zarówno z lodowisk, jak i górek zjazdowych
będzie korzystać dużo dzieci i przez to wakacje spędzane przez nie
na Ursynowie będą atrakcyjniejsze. Sam jestem ciekaw, jak bardzo
zjazd ze sztucznej górki i ślizganie się na sztucznym lodowisku są zbli-
żone do korzystania z lodowiska mrożonego i prawdziwej, zaśnie-
żonej górki – mówi zastępca burmistrza Ursynowa Piotr Zalewski.

Atrakcje są czynne przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10.00 -
20.00. Korzystanie z nich oraz wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne.

Lodowiska mają powierzchnię 125 m2, wykonane są z paneli
polietylenowych, które pozwalają ślizgać się w warunkach zbliżo-
nych do tych, które są na lodowisku mrożonym. Górki zjazdowe opie-
rają się na stalowej konstrukcji i mają po dwa równoległe tory, uło-
żone ze specjalnych mat z tworzywa sztucznego. Zjazd odbywa się
na gumowych pontonach. Górki mają po 4 metry wysokości, długość
zjazdu to 18 metrów, a strefy wyhamowania mają 8 metrów.

- Ważne jest też, że lodowisko syntetyczne to ekologiczne rozwią-
zanie, bo do jego utrzymania nie jest potrzebna energia elektrycz-
na. Zupełnie inaczej jest w przypadku lodowiska mrożonego, któ-
re tej energii zużywa bardzo dużo. To szczególnie istotne przy gwał-
townie rosnących obecnie cenach prądu –  dodaje Piotr Zalewski.

Atrakcje powrócą w okresie jesienno-zimowym, od 2 listopada
do 18 grudnia, ale tylko w jednej lokalizacji – przy Szkole Podsta-
wowej nr 340. Koszt realizacji projektu wynosi 698 886 zł. 

W przyszłym roku dochody Warszawy z PIT według sza-
cunków mają spaść o około 2,3 mld zł w porównaniu z
rokiem 2021. Jest to ogromna kwota, którą można by-
łoby przeznaczyć na rozwój miasta. Jeśli chodzi o
Dzielnicę Ursynów, szacunkowa kwota wpływów na
rok 2022 wyniesie już tylko około 59 mln zł – jest to o
ponad 45 mln mniej od kwoty uzyskanej w 2021 roku.
To realna strata stołecznego samorządu wynikająca z
wprowadzenia Polskiego Ładu, skutki odczują niestety
mieszkańcy Warszawy i jej dzielnic.

– Musimy to powiedzieć głośno i wyraźnie. Za 2,3 mld złotych
można było wybudować kolejne parki, żłobki, pływalnie czy prze-
dłużyć o kilometr linię metra. Ale te ogromne środki już zostały nam
zabrane – powiedział Paweł Lenarczyk z Polski 2050. Zmiany w sys-
temie podatkowym zostały wprowadzone bez zapewnienia peł-
nej rekompensaty ubytku dochodów. To środki niezbędne do utrzy-
mania przez samorządy terytorialne realizacji zadań na dotychcza-
sowym poziomie. Jak widzimy program Polski Ład, zrobił więcej złe-
go niż dobrego – dodaje Lenarczyk.

Warszawa a Polski Ład?
1 stycznia 2022 r. weszły nowe przepisy podatkowe znane jako

Polski Ład, miały być one planem „odbudowy polskiej gospodarki
po pandemii COVID-19”, który to plan miał „zmniejszyć nierówno-
ści społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich oby-
wateli”. Po paru miesiącach realizacji „Polskiego Ładu” wiadomo,
że nie przyniósł on spodziewanych rezultatów, a jego wprowadze-
nie można określać wielką klęską. Radny dzielnicy Ursynów Paweł
Lenarczyk, złożył w tej sprawie interpelację. Wśród głównych zmian
dotyczących budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest pod-
wyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, podwyższenie
do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma za-
stosowanie 32% stawka podatku oraz wprowadzenie ulgi dla kla-
sy średniej. Na skutek Programu Polski Ład trwałe obniżenie docho-
dów z PIT m.st. Warszawy wyniesie łącznie 2,3 mld zł w skali ro-
ku, z tego: 1,3 mld zł na skutek Programu Polski Ład, 1,0 mld zł na
skutek Modyfikacji Programu Polski Ład.

2,3 mld mniej dla Warszawy,
45 mln mniej dla Ursynowa

Trochę zimy latem 
- realizacja projektu z BO

Dodatkowe pieniądze na ochronę środowiska

Jakie projekty w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok?
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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 
jedne 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.

„Ursynowska Akademia Kajakowa” Fundacji AVE
świętuje jubileusz 10-lecia. I pomimo tak długiego sta-
żu, wciąż cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 

W tym roku część spływów dedykowana jest uczniom ursynow-
skich szkół, ale organizatorzy zaplanowali też rodzinne wyprawy
weekendowe. 23 lipca będzie można popłynąć Pilicą, a 20 sierpnia
Drzewiczką.  

– Zaplanowane szlaki kajakowe są dostępne dla wszystkich, nie-
zależnie od doświadczenia wodniackiego, choć Drzewiczkę reko-
mendujemy osobom opływanym. Na trasie będą bystrza, jazy, zwa-
lone drzewa i przenoski – wyjaśnia Bartłomiej Włodkowski z Fun-
dacji AVE. 

W ramach każdego wyjazdu zaplanowano również krótki in-
struktaż z wiosłowania i prowadzenia kajaka. Uczestnicy pokona-
ją od 10 do 15 km. Jest to dystans przystępny także dla osób, któ-
re pływają okazjonalnie. – Płyniemy w dwuosobowych kajakach po-
lietylenowych, a dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Wy-
prawy zabezpieczają bowiem uprawnieni przewodnicy oraz ra-
townicy WOPR – podkreślają organizatorzy. 

Każdy spływ startuje sprzed ursynowskiego ratusza o g. 9. Powrót
w to samo miejsce ok. g. 17/18. Fundacja zapewnia transport bu-
sami na miejsce startu spływu oraz z powrotem. W przypadku nie-
pogody impreza zostanie przełożona  na inny termin, a zapisani
uczestnicy zostaną o tym poinformowani telefonicznie. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy poprzez stronę
internetową fundacjaave.pl. Koszt udziału: 35 zł osoby dorosłe,
15 zł dzieci i młodzież do lat 18. 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa – Dzielnica Ursynów. 

Każdy mieszkaniec stolicy
zużywa średnio około 130
litrów wody dziennie. War-
to pamiętać, że to bardzo
cenny zasób. Dlatego mia-
sto przypomina warsza-
wiakom, by w trakcie co-
dziennych czynności postę-
powali zgodnie z zasadą:
„Szanuj wodę” – zakręcaj,
zbieraj, oszczędzaj.

Od soboty w różnych miej-
scach stolicy można zobaczyć
charakterystyczne niebieskie
plakaty. Grafika z symboliczną
kroplą to element kampanii war-
szawskiego ratusza, zachęcającej
do oszczędzania wody. Dlaczego
to takie ważne? Zmniejszenie
zużycia to nie tylko pomoc dla
przyrody, ale także jeden ze spo-
sobów walki z globalnym ocie-
pleniem. Dostarczenie wody do
sieci i jej podgrzanie wymaga
zużycia energii. Dlatego im
mniej wody zostanie wykorzy-
stane, tym mniejsze będzie zapo-
trzebowanie na energię, a zatem
węgiel czy gaz do jej produkcji.
Co ważne, niższe zużycie wody
przekłada się na niższe rachun-
ki dla mieszkańców.

Choć warszawiacy nie powin-
ni się martwić – wody w kranach
nie zabraknie – to nie wszyscy
mieszkańcy naszego kraju są w
równie komfortowej sytuacji.
Większość wody wykorzystywa-
nej w polskich gospodarstwach
domowych pochodzi z wód głę-
binowych lub powierzchnio-
wych. Odnawialność tych zaso-
bów bezpośrednio związana jest
z opadami. Dlatego tak ważne
są retencja i wykorzystanie desz-
czówki. By promować tego ro-
dzaju inwestycje, stolica od lat
udziela dotacji na budowę urzą-
dzeń do zatrzymywania wód
opadowych i roztopowych. Tyl-
ko w 2021 roku przyznano 483
dotacje o łącznej wartości 1,7

mln zł. Za tę kwotę wykonano
niemal 940 zbiorników i blisko
100 urządzeń retencyjno-rozsą-
czających.

Co jeszcze robi Warszawa?
Stolica stara się uwzględniać

wykorzystywanie wód opado-
wych także w ramach miejskich
inwestycji. Jednym z przykła-
dów jest np. świeżo uruchomio-
ny parking „Parkuj i jedź” PKP
Żerań, gdzie deszczówka zbie-
rana przez system odwodnie-
nia nie trafia bezpośrednio do
kanalizacji, ale jest odprowa-
dzana do gruntu na całej dział-
ce poprzez drenaż rozsączający.
Retencji sprzyja również zazie-
lenianie torów tramwajowych.
W stolicy ich długość wynosi
już 27 km.

W ramach budżetu obywa-
telskiego przy Urzędzie Dziel-
nicy Wola wybudowano instala-
cję do zbierania deszczówki.
Woda wykorzystywana jest do
podlewania zieleni wokół bu-
dynku. A to nie jedyny przykład

na powtórne wykorzystanie te-
go cennego zasobu. Od dwóch
lat Zarząd Oczyszczania Mia-
sta zużywa wodę z miejskich
basenów do czyszczenia ulic.
W 2021 roku dzięki wodnemu
recyklingowi zaoszczędzono
2,4 mln litrów wody.

Aby zwiększyć naturalną re-
tencję gruntową w Warszawie
sukcesywnie powierzchnie be-
tonowe zastępowane są ziele-
nią. Jednym z przykładów są
m.in. ogrody deszczowe, które
powstają przy okazji remon-
tów ulic.

Miejska kampania
Kampania „Szanuj wodę” ma

zachęcać mieszkańców Warsza-
wy, by każdy z uwagą przyjrzał
się swoim codziennym nawy-
kom. O które czynności chodzi?
To m.in. zakręcanie kranu pod-
czas mycia zębów, branie prysz-
nica zamiast kąpieli czy korzysta-
nie z perlatorów w kranach. Wo-
dę zebraną w czasie opadów
można wykorzystać do podle-

wania przydomowych ogród-
ków czy roślin doniczkowych.
Według Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w 2020 r.
ilość opadów w Warszawie wy-
niosła 645 litrów na 1 mkw. w
skali roku. Oznacza to, że na
dach o powierzchni 70 mkw.
przez rok spadło około 36 tys.
litrów wody. Przy założeniu
maksymalnej retencji, można by-
łoby zebrać nawet średnio 100 li-
trów wody na dobę!

Kampania jest realizowana ja-
ko jedna z rekomendacji przyję-
tych przez uczestników War-
szawskiego Panelu Klimatycz-
nego w 2020 r. Jej przeprowa-
dzenie postulowało ponad 80%
panelistów.

Grafiki z hasłami „Szanuj wo-
dę” eksponowane będą przez
dwa tygodnie m. in. w multime-
dialnej galerii na stacji metra
Świętokrzyska, na miejskich ro-
werach Veturilo, w komunikacji
miejskiej, na zewnętrznych no-
śnikach reklamowych oraz w 
internecie. J L

„Szanuj wodę” – zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj!

Ursynowskie kajaki
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Nastała znów pora muzyki kla-
sycznej. Plenerowe niedzielne
koncerty muzycznej w parku Ja-
na Pawła II to już wieloletnia
tradycja. Inauguracja serii tych
koncertów była długo oczekiwa-
na przez licznych ursynowskich
miłośników muzyki troszkę po-
ważniejszej od muzyki  folko-
wej, która zresztą często niesie
w sobie również dużo wartości i
wrażeń artystycznych. Nic więc
dziwnego, że ursynowianie
tłumnie przyszli posłuchać do-
brej muzyki z dobrych filmów. 

Dobra muzyka 
przyciąga publiczność

Na kwadrans przed rozpoczęciem
koncertu wszystkie miejsca siedzące
były już zajęte. Do tego sporo osób w są-
siadujących alejkach. Na ucztę muzycz-
ną przybyło ponad trzysta osób. 

Zgodnie z tegoroczną tradycją, wstę-
pem do koncertu był konkurs, polega-
jący na odgadnięciu tytułu utworu i fil-
mu, w którym był wykonywany. Jak
zwykle - osoba która pierwsza podnio-
słą rękę i prawidłowo odpowiedziała,
miała otrzymać torbę z upominkami
od Urzędu Dzielnicy. Zadanie może ła-
twe dla starszego pokolenia, ale dla
młodszych niekoniecznie. Motyw “Ko-
łysanki” z” Dziecka Rosemary” w reży-
serii Romana Polańskiego czy” Polone-
za” z “Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy
znają raczej wszyscy. Ale “W starym ki-
nie” z Mieczysławem Foggiem czy “Sex
appeal” śpiewany przez Eugeniusza Bo-
do, to już wiedza sekretna nie tylko dla
młodszych, ale często nawet dla śred-
niego pokolenia. Ale o dziwo, po każ-

dym odegranym fragmencie podnosił
się do góry las rąk. Dobrze to świadczy
o tkwiącej w wielu osobach znajomości
muzyki filmowej.

Przyszła wreszcie pora na artystów z
Trio Amabile. Właściwie był to raczej
lotny start, gdyż już wcześniej zapre-
zentowali się wykonaniem fragmen-
tów utworów konkursowych. Kilkuoso-
bowy zespół Trio Amabile utworzyli
członkowie dużej orkiestry symfonicz-
nej Warsaw Impressione Orchestra
(WIO). W skład Trio wchodzą:  Maciej
Przestrzelski (skrzypce), Marek Kar-
wowski (wiolonczela) i Monika Pola-
czek-Przestrzelska (fortepian) – pod
kierownictwem Mileny Lange, będącej
zarazem dyrektorem i twórcą orkiestry
WIO. Właśnie oni przygotowali pro-
gram muzyczny niedzielnego koncertu. 

Rozpoczynający występ motyw z fil-
mu “W starym kinie”, w oryginale śpie-
wany przez Mieczysława Fogga, po-
wstał około roku 1960... Znacznej czę-
ści słuchaczy koncertu nie było jeszcze
wtedy na świecie lub byli małymi dzieć-
mi. To było przecież 62 lata temu. Ale
dla seniorów – właściwie całkiem nie-
dawno. Jednak miła, spokojna, senty-
mentalna i trochę nostalgiczna muzyka
robi wrażenie nawet na tych młodszych.
Choć słuchają jakichś rapów, metali na-
wet, czy innych jeszcze bardziej współ-
czesnych wynalazków muzycznych z
dobudowaną przez marketingowców
ideologią, w cichości czasem wsłuchu-
ją się w te dla nich archaiczne, prościut-
kie motywy, i coś z tego oddziałuje na
ich wrażliwość i subtelność doznań. 

Można powiedzieć, że koncert był
przeglądem muzycznym (prawie)
współczesnym, wartym  “ocalenia od
zapomnienia”. Poczynając od przed-
wojennego utworu Henryka Warsa,
śpiewanego przez Eugeniusza Bodo,
poprzez już powojenny “W starym ki-
nie”, aż do prawie współczesnych
utworów  z “Ziemi obiecanej” czy “Pa-
na Tadeusza”. 

Przy okazji, po wysłuchaniu walca z
“Nocy i dni” czy z “Trędowatej”, zawsze
wzruszających i przepojonych romanty-
zmem,  mogą pojawiać się refleksje i

pytania - co to jest ten walc i co się z nim
robi? Podczas balów maturalnych ostat-
nio był dosyć mocno eksploatowany
“Polonez” Wojciecha Kilara  z “Pana Ta-
deusza”. Odbywały się wielotygodnio-
we nauki, ćwiczenia jak to zatańczyć,
żeby jakoś wyszło. I bardzo dobrze. Ale
co z walcem? Co to jest, co z tym robić?
Warto więc sięgać częściej do repertu-
aru tego starszego, może muzycznie
nawet jeszcze pamiętanego, ale mogą-
cego również stanowić zachętę do wto-
pienia się w rytmy taneczne bardziej
delikatne, subtelne i  skłaniające do ro-
mantycznych refleksji. 

Filmy z podkładem muzycznym, a
zwłaszcza jakimś charakterystycznym
motywem, zwykle na dłużej pozostają
w pamięci. Wystarczy że usłyszymy
fragment muzyczny i wracają wspo-
mnienia filmu. Na ogół nie wracamy
do już obejrzanych filmów, chyba że
jest to jakieś ważne dzieło. Ale muzyka
jest bytem samym w sobie. Jej ekspre-
sja wzmacnia odbiór obrazów, pogłębia
i rozszerza wrażenia emocjonalne two-
rzone przez psychikę. Gdy się słucha
wyjątkowego “Poloneza”, skompono-
wanego przez Wojciecha Kilara, natych-
miast pojawia się skojarzenie z obra-
zem Andrzeja Wajdy “Pan Tadeusz”.
Jednak śledząc fragmenty filmu ze spo-
wiedzią Jacka Soplicy czy polowaniem,
niekoniecznie przypominamy sobie
motyw tańczonego poloneza. 

Podobne role mogą odgrywać inter-
pretacje instrumentalne wersji wokal-
nych utworów.  Wysłuchanie wersji in-
strumentalnych wokaliz z obrazu “Dzie-
wiąte wrota”, “Ave Maria” Michała Lo-
renca z  “Prowokatora” lub “Taniec Ele-
ny z filmu “Bandyta” wystarczą, aby
osoby, które obejrzały te filmowe, sce-
ny w nich występujące zobaczyły znów
swoim wewnętrznym okiem. 

Wszystkim było przyjemnie
Ursynowianie bardzo przychylnie

przyjęli występy artystów, nagradzając
wykonania gromkimi oklaskami. W su-
mie to był ich świat muzyczny dawnych
lat, przybliżający do współczesności
tamte chwile. Dla wielu powracały

wspomnienia, refleksje, jakieś obrazy z
przeszłości. Było przyjemnie.

Również artystom podobała się ursy-
nowska publiczność. –  Występowali-
śmy już kilkakrotnie na Ursynowie,
ostatnio w ubiegłym roku – powiedzia-
ła reporterowi „Passy” Milena Lange
kierująca zespołem Trio Amabile. – Mi-
ło mi zauważyć, że na koncertach mu-
zycznych na Ursynowie ciągle dopisuje
publiczność. Widać, że wytworzyła się
już jakaś tradycja i ludzie bardzo chęt-
nie przychodzą na koncerty organizo-
wane przez urząd dzielnicy z cyklu
“Muzyczne lato na Ursynowie”. Muzy-
kę filmową wszyscy lubią i znają, bo
przecież każdy kojarzy film i muzykę,
które mogą być  związane z jakimiś oso-
bistymi wydarzeniami z dawniejszych
czasów. Program jest atrakcyjny dla
wielu osób i przyciąga głównie średnie
pokolenie i starsze, chociaż tych młod-
szych też widać sporo. Natomiast w naj-
bliższym czasie występujemy z dużą or-
kiestrą Warsaw Impressione Orchestra
i mamy koncert muzyki filmowej w
Operze Leśnej w Sopocie z Krzesimi-
rem Dębskim. No i wkrótce zobaczymy
się jeszcze raz Ursynowie, gdzie będę
śpiewała 14 sierpnia w ramach Muzycz-
nego Lata na koncercie Drogi Polskiego
Oręża w Muzyce Filmowej – mówiła
Milena Lange.

Nie jeden, ale dwa koncerty
Ursynowianie przybyli na koncert, ale

dla wielu, może nawet większości – by-
ły to praktycznie dwa koncerty. Drugim,
oprócz muzycznego, był prawdziwy kon-
cert recytacji poezji przez prowadzącą
wydarzenie znaną aktorkę Laurę Łącz.
Jej interpretacje poezji lirycznej stanowią
osobną wartość samą w sobie. Laura
Łącz specjalizuje się w polskiej poezji,
ma swoje programy, monodramy po-
etycko - muzyczne i  lubi to robić. Podczas
niedzielnych recytacji duch poezji malo-
wał się na jej twarzy, wypowiadając sło-
wa, uzupełniała i pogłębiała nastrój, któ-
ry emanował ze słów napisanych przez
poetę.  Nic dziwnego, że po recytacjach,
będących swoistym wstępem do gra-
nych za chwilę utworów muzycznych,

Laura Łącz otrzymywała gromkie okla-
ski, a muzycy – po swojemu wyrażając
pochwałę – delikatnie stukali smyczka-
mi w swoje instrumenty. 

Laura Łącz, prowadząca letnie kon-
certy muzyki klasycznej na Ursynowie,
jest specyficzną “wartością dodaną” do
tych koncertów. Znana i lubiana aktor-
ka, absolwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Ze-
lwerowicza i filologii polskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim, wkrótce po
ukończeniu studiów zadebiutowała na
deskach Teatru Polskiego w Warsza-
wie. Występowała w licznych przedsta-
wieniach teatralnych, również w Te-
atrze Telewizji.  Posiada bardzo bogaty
dorobek jako aktorka filmowa, grała w
kilkudziesięciu filmach. Jest autorką
książek dla dzieci, m. in. Sekret czarne-
go łabędzia, Spełnione marzenia oraz
Bajki i wiersze na cztery pory roku.

Muzyczne Lato trwa
Na chwilę pożegnamy się z muzyką

klasyczną. W następną niedzielę 18 lip-
ca będziemy mogli wsłuchiwać się w
piękne rytmy i rzewne nuty muzyki cy-
gańskiej. Muzyczne Lato na Ursynowie
dopiero nabiera tempa. Przed nami
jeszcze kolejne koncerty:

- 24 lipca, godz. 18.00, Park Przy Ba-
żantarni – Magiczny Świat Cyganów -
TERESA MIRGA i zespół KAŁE BAŁA
/dechy do tańca/

- 31 lipca, godz. 18.00, Park im. Jana
Pawła II – Władysław Szpilman – Piani-
sta Warszawy – MAREK BRACHA

- 07 sierpnia, godz. 18.00, Park Przy
Bażantarni – Pozytywna energia prosto
z gór - Kapela góralska NA OBYRTKE
/dechy do tańca/

- 14 sierpnia, godz. 18.00, Park im.
Jana Pawła II – Drogi Polskiego Oręża w
Muzyce Filmowej – MILENA LANGE i
WARSAW IMPRESSIONE ORCHESTRA

- 21 sierpnia, godz. 18.00, Park Przy
Bażantarni – Żywiołowa muzyka folk-
lory żydowskiego - zespół KLEZMAFO-
UR /dechy do tańca/

- 8 sierpnia, godz. 18.00, Park im. Ja-
na Pawła II – Światowe Przeboje Srebrne-
go Ekranu – VINYL STRING QUARTET.

Muzyczne Lato filmowe

Laura Łącz i Trio Amabile
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Mauzoleum Stanisława i Alek-
sandry Potockich to jeden z naj-
cenniejszych zabytków ogrodów
wilanowskich. Nie zawsze jed-
nak obiekt tu się znajdował. Po-
znaj jego fascynującą historię. 

Symboliczny, bowiem bezpochów-
kowy nagrobek postawił Aleksander
Potocki swoim rodzicom: Aleksan-
drze z Lubomirskich Potockiej i Stani-
sławowi Kostce Potockiemu, właści-
cielom Wilanowa w początkach XIX
wieku. Szczególnie Stanisław Kostka
był postacią wartą paru zdań. Jak pi-
szą muzealnicy z wilanowskiego Pa-
łacu: „był estetą, miłośnikiem sztuki,
zwłaszcza greckiej, jej badaczem i ko-
lekcjonerem. Miał nawet zamiar zor-
ganizowania wytwórni waz wg wzo-
rów etruskich, znał się na medalach i
monetach, na architekturze, zbierał
malarstwo i grafikę, parał się dzieja-
mi literatury, dając zarys dziejów  li-
teratury polskiej w dziele O wymo-
wie i stylu.”

Doceniano jego patriotyzm i zaan-
gażowanie w działalność publiczną,
wiedzę i chęć dzielenia się swym do-
robkiem, wytrwałość w szerzeniu
oświaty – w tym również rewolucyjne
myślenie o edukacji dziewczynek.
Arystokrata i mason udostępnił zbio-
ry wilanowskie publicznie w roku
1805. Stanisław Kostka Potocki to tak-
że literat. Tytułowy Ciemnogród, w
którym widziano obraz społeczeństwa
staropolskiego, jego zapóźnienia cywi-
lizacyjnego i edukacyjnego, kleryka-
lizmu, upodobania do Orientu, do za-
bobonów i ciemnoty – wszedł na sta-
łe do zasobu pojęć.

Kobieta, która była mądrzejsza 
od mężczyzn

Również Aleksandra Potocka z Lu-
bomirskich dbała o rozwój sztuki,
oświaty była również wolnomularką
(masonką). Stanisław Kostka cenił i
podziwiał wiedzę żony z zakresu hi-
storii i teorii sztuki, jej umiejętność

identyfikowania dzieł. Daje temu wy-
raz w pełnych czułości listach adreso-
wanych do Aleksandry: „Porozma-
wiajmy, mój Aniele, o sztukach pięk-
nych. Jest to rodzaj gadaniny, który,
podobnie jak ty, bardzo lubię”, a tak-
że w dedykacji swojego imponującego
dzieła O sztuce u dawnych, czyli Win-
kelman polski. Potocki przełożył, zre-
dagował i uzupełnił dzieło niemiec-
kie, tworząc tym samym pierwszy
podręcznik nauki o sztuce w języku
polskim. Przez to niebywałej warto-
ści nabiera dedykacja dzieła poświęco-
na żonie, która brzmiała: „Aleksan-
drze z ks. Lubomirskich hrabini Po-
tockiej. Od tylu lat dzieląc ze mną ku
nim [starożytnym] skłonność, wybor-
nym od natury obdarzona smakiem,
nabyłaś w nich uwagą, doświadcze-
niem i ustawnym, że tak powiem, ze
sztukami obcowaniem czucia ich pięk-
ności, nie tylko w płci Twojej, ale i w
naszej rzadkiego”.

Syn arystokratów 
buduje mauzoleum

Dla swoich niezwykłych rodziców
Aleksander Potocki zamówił mauzo-
leum, które miało podkreślać ich sta-
tus i zasługi.  Z polecenia nowego wła-
ściciela dóbr wilanowskich Henryk
Macroni wybudował w 1836 roku owo
mauzoleum. Rzeźby w tym obiekcie
zostały wykonane w latach 1834–1836
przez Jakuba Tatarkiewicza i Konstan-
tego Hegla (twórcę rzeźby Syrenki z
Starego Miasta) z piaskowca szydło-
wieckiego. Mauzoleum składa się z
neogotyckiego baldachimu ustawio-
nego na rozległym cokole, w którego
rogach znajdują się cztery lwy trzy-
mające tarcze z herbami Pilawa Po-
tockich i Drużyna Lubomirskich. Na
sarkofagu umieszczonym pod balda-
chimem przedstawiono postacie mał-
żonków. Jego boki zdobią płaskorzeź-
by – są to geniusze śmierci i personifi-
kacje zainteresowań i cnót zmarłych.
Na cokole znajdują się tablice z in-

skrypcjami poświęconymi Stanisławo-
wi (od strony zachodniej) i Aleksan-
drze (od strony wschodniej). Zakoń-
czenie prac w 1836 roku przy powsta-
łym „Sławy Narodowej” przeszło jed-
nak w warszawskiej prasie bez echa, co
spowodowane było popowstaniowym
antypolskim kursem władz carskich,
zakazujących publikowania jakichkol-
wiek informacji o charakterze naro-
dowym lub patriotycznym.

Mauzoleum jest symboliczne. Gdy
Stanisław Kostka Potocki zmarł w
1821 roku pochowano go w podzie-
miach kościoła św. Anny. Następnie
trumnę przeniesiono na pobliski
cmentarz, gdzie złożono ją w neogo-
tyckiej kaplicy, zaprojektowanej przez
ulubionego architekta Stanisława -
Chrystiana Piotra Aignera. Nie było
to jednak ostatnie miejsce spoczynku
Potockiego. Po 40 latach trumna znów

znalazła miejsce w kościele św. Anny,
gdzie znajduje się do dziś.

W 1965 mauzoleum zostało wpisane
do rejestru zabytków. Warto wybrać się
i zobaczyć tą perłę sztuki neogotyckiej,
szczególnie w okresie świątecznym, gdy
w ramach Wilanowskiego Ogrodu
Światła obiekt jest pięknie podświetlo-
ny. Wygląda wtedy niczym magiczny
sarkofag w grze Diablo…

P i o t r  C e l e j

Nagrobek jak z gry Diablo, czyli historia niezwykłego mauzoleum
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W Technikum Ogrodni-
czym Zespołu Szkół nr 39
zakończyły się kolejne za-
jęcia realizowane ze środ-
ków europejskich. Tym ra-
zem grupa nauczycieli
wzięła udział w kursie ję-
zyka angielskiego. W trak-
cie 60 godzin zajęć dosko-
nalono umiejętności ko-
munikowania się z wyko-
rzystaniem języka i termi-
nologii zawodowej.

Kurs zakończył się pomyślnie
zdanym egzaminem certyfiku-
jącym, określającym biegłość ję-
zyka angielskiego.

Zajęcia zrealizowano w ra-
mach projektu „Rozwiń swoje

kompetencje w Technikum
Ogrodniczym”, koordynowa-
nym przez Zespół Funduszy Eu-
ropejskich dla dzielnicy Moko-

tów, współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu
Społecznego, RPO WM 2014-
2020.

Głosowanie na pomysły
zgłoszone w ramach 9.
edycji budżetu obywatel-
skiego trwało od 15 do 30
czerwca. W dzielnicy Mo-
kotów zgłoszono 122 pro-
jekty. Pod głosowanie pod-
danych zostało 81 projek-
tów, z których do realiza-
cji wybrano 24. 

Zwycięskie projekty zostały
ogłoszone podczas uroczystej ga-
li, która odbyła się 13 lipca 2022
r. w Pałacu Kultury i Nauki. Wy-
niki zaprezentowali koordyna-
torzy ds. budżetu obywatelskie-
go oraz autorzy projektów z te-
gorocznej i poprzednich edycji.
Podczas uroczystości Dzielnicę
Mokotów reprezentował Zastęp-
ca Burmistrza Krzysztof Skoli-
mowski oraz koordynator ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego dla Dziel-
nicy Mokotów Dariusz Sitterle.

Zdecydowana większość osób
głosujących na mokotowskie pro-
jekty budżetu obywatelskiego
wybrała pomysły związane z zie-
lenią oraz modernizacją terenów

rekreacyjnych i sportowych. Pro-
jekty te dotyczą m.in. moderniza-
cji otoczenia stawu w parku Mor-
skie Oko i Jeziorka Czerniakow-
skiego a także remontu skatepar-
ku przy stacji Metro Wilanow-
ska. Uznanie głosujących zdoby-
ły również projekty oferujące po-
moc psychologiczną dla dzieci i
młodzieży oraz poprawiające
bezpieczeństwo rowerzystów.
Wśród zwycięskich znalazły się
też aż dwa projekty dotyczące

zakupu książek, audiobooków i
gier do mokotowskich czytelni i
bibliotek. Najwięcej głosów na
Mokotowie, w liczbie 3425, zdo-
był projekt „Ratujemy staw przy
ul. Spacerowej i młode drzewa
w Parku Promenada-Morskie
Oko”. Jest to najlepszy wynik
spośród wszystkich projektów
dzielnicowych w Warszawie. 

Projekty budżetu obywatel-
skiego wybrane do realizacji w
Dzielnicy Mokotów w 2023 r.

Gala ogłoszenia wyników głosowania 
w Budżecie Obywatelskim na 2023 r.

Zanim na szczycie skarpy,
przy Puławskiej róg obecnej uli-
cy Dolnej stanęła nowoczesna
bryła kościoła Św. Michała, od
połowy XIX wieku wznosił się tu
kościół pw. Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny, filia ko-
ścioła Św. Aleksandra (zmiana
patrona nastąpiła po przyłącze-
niu Mokotowa do Warszawy).
Grunt podarował Karol książę
Radziwiłł, a pieniądze na budo-
wę wyłożyli m.in. Julia z Drucki-
ch-Lubeckich i Ksawery Pusłow-
ski, bracia Szustrowie i malarz
Wojciech Gerson.

Kartka z kalendarza
Akcja honorowego oddawania krwi

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II oraz Burmistrz Dzielnicy Mokotów wspólnie z Klubem
Honorowych Dawców Krwi PCK działającym przy Komendzie Stołecznej Policji serdecznie zapra-
szają do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej z okazji obchodów
103. rocznicy powstania Polskiej Policji. 

Krwiobus będzie czekał na Was 25 lipca w godz. 8:00-13:00 przed wejściem głównym do Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących cho-
rób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia,
ważąca nie mniej niż 50 kg.

W Parku gen. G. Orlicz-Dreszera razem 
z panią Marią Kowalską ps. „Myszka”,
burmistrzem Rafałem Miastowskim
oraz grupą dzieci uczestniczących 
w półkoloniach “Akcja Integracja 2022”
w mokotowskim II Ogrodzie Jordanow-
skim nagrywaliśmy film zapraszający
na obchody 78. rocznicy Powstania 
Warszawskiego.

Pani Maria podczas Powstania Warszawskie-
go była sanitariuszką z Pułku “Baszta”. Międzypo-
koleniowe spotkanie było okazją do rozmowy
oraz wspomnień. Dzieci zadawały mnóstwo pytań,
na które kobieta chętnie odpowiadała.

Jest nam niezmiernie miło, że pani Maria zgo-
dziła się z nami spotkać. Cieszymy się, że jest w tak
dobrej kondycji. Życzymy dużo zdrowia! Film po-
jawi się niebawem na profilu FB.

Nagranie z panią Marią Kowalską

Przez cały lipiec 2022 r. w
Kompleksie Sportowym
przy ul. Niegocińskiej 2A
trwa przerwa technologicz-
na. Podczas przerwy pro-
wadzone są prace takie jak:

– Wymiana wody w basenach
pływalni oraz gruntowna dezyn-
fekcja niecek, a także wymiana
ubytków w nieckach,

– Dezynfekcja central i kana-
łów wentylacyjnych wraz z ich
serwisem,

– Przeglądy groty solnej, sau-
ny oraz urządzeń sportowych,

– Przebudowa recepcji i kasy
biletowej,

– Przywrócenie do życia ko-
lorów ścian w holu głównym,

– A także wiele drobnych prac
konserwacyjnych i poprawek w
obiekcie.

Zapraszamy do korzystania 
z obiektu od 1 sierpnia.

Przerwa technologiczna w Kompleksie 
Sportowym przy ul. Niegocińskiej 2A

Zajęcia w Technikum Ogrodniczym 
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Dwa tygodnie temu pisa-
łam o tym jak dzieci
mieszkające na Ursynowie
ciekawie mogą spędzać
wolny czas, którego teraz
w wakacje mają pod do-
statkiem. W naszej dziel-
nicy takich możliwości nie
brakuje, ale nie zawsze
tak było.

D la pierwszego pokole-
nia ursynowskich
dzieci największą

atrakcją były drewniane place
zabaw z konikami i „indiański-
mi domkami”. Pomysłodawczy-
nią domków była architekt Ire-
na Bajerska z ekipy Marka Bu-
dzyńskiego, która to ekipa stwo-
rzyła projekt osiedla Ursynów
Północny, w tym również pro-
jekt placów zabaw. Nowością w
tamtych latach był już sam fakt

stworzenia poszczególnych ele-
mentów placu zabaw z drew-
na, a nie z blachy, tak jak robio-
no to na wcześniej powstałych
osiedlach. Projektanci chcieli
również, aby urządzenia inspi-
rowały dzieci do kreatywności.
Z drewnianych pni wybudowa-
no równoważnie, drabinki, pia-
skownice, bujawki, koniki oraz
„indiańskie domki” przypomi-
nające domki wakacyjne typu
brda.  Dach tych domków sięgał
do samej ziemi, z jednej strony
były one całkowicie otwarte, a z
drugiej strony miały okrągłe
okienko. 

W dzień w domkach
dzieciaki bawiły
się w Winnetou, a

wieczorami stanowiły one
schronienie dla lokalnej chuli-
ganerii, która lubiła sobie w
nich wypić piwko i zapalić.
Niestety, żaden z tych wspa-
niałych drewnianych placów
zabaw i „indiańskich domków”
nie przetrwał do XXI wieku,
gdyż za PRL-u ani placów za-
baw, ani parków nikt nie kon-
serwował. Zdecydowanie jed-
nak przetrwały one we wspo-
mnieniach czterdziestokilku-
latków wychowanych na Ur-
synowie.

Wlatach 80-tych w
naszej dzielnicy re-
gularnie gościło we-

sołe miasteczko, a zdarzyło się,
że zawitał też cyrk. Stałymi
miejscami, w których rozbijało
się wesołe miasteczko był plac
przy Romera, przed blokami na
Pięciolinii - teren dzisiejszego
Parku Jana Pawła II oraz łąka na
rogu Puławskiej i Romera. Była
kolejka z blaszanymi wagoni-
kami, karuzela z siedziskami w
kształcie słoni, koników i tygry-
sów, autodrom pełen samocho-
dów, strzelnica, na której moż-
na było ustrzelić farbowaną
sztuczną różę, lizaka albo zdję-
cie Sylvestra Stalone, budki z
kolorową watą cukrową i wło-
skimi lodami, dzisiaj często
zwanymi „kręckami”. Ach, to
były rarytasy, bo przecież w
tamtym czasie miejsc, gdzie na
co dzień można było posmako-
wać słodkości na Ursynowie nie
było za wiele. Do ulubionych
przysmaków dzieciaków nale-
żały lody z automatu w barze
„Zbych” i „Oczko”, lody na paty-
ku i napój Ptyś w sklepie Banio-
chy na Lachmana i owocowe ga-
laretki w „Metro Café”. Może i
dobrze, bo też z możliwościa-
mi spalania kalorii nie było wte-

dy w dzielnicy tak wspaniale
jak teraz. „Z kolegami z liceum
chodziliśmy jakiś rok na siłow-
nię. Wiecie, gdzie była? U księ-
dza. W piwnicy domu parafial-
nego przy budowanym koście-
le Świętego Tomasza na Imieli-
nie”- zdradza nam w wywia-
dzie wychowany na Ursynowie
dziennikarz Maciej Mazur
(PASSA nr 13, 1 kwietnia
2021). 

B rzmi niesamowicie! Po-
dobnie jak wyznanie
Michała Myślińskiego

redagującego wraz z Maćkiem
Mazurem portal „ursy-
now.org.pl”  (PASSA nr 23, 10
czerwca 2021): „Największą,
nieoczywistą atrakcją dla dzie-
ciaków, którą pamiętam do dziś,
była ogromna kałuża, wręcz
zbiornik wodny o powierzchni
chyba kilku tysięcy metrów kwa-
dratowych, który znajdował się
w 1982, może w 1983 roku, w
okolicy dzisiejszego południo-
wego wyjścia ze stacji metra Sto-
kłosy. Przez dobry rok co od-
ważniejsi pływali po nim tra-
twami, czyli gotowymi elemen-
tami dachów z pobliskiej budo-
wy. Było jedno-dwa miejsca sie-
dzące na kominie, reszta stojąca,
a napęd na pych. Rejsy wyciecz-

kowe, pirackie – do wyboru do
koloru, ograniczała nas tylko
wyobraźnia”. 

No właśnie, a wyobraź-
ni dzieciakom nie bra-
kowało. Brak atrakcji

pobudzał kreatywność, co nie
zawsze bywało bezpieczne. I tak,
na przykład, jednym z ulubio-
nych miejsc zabaw młodych
mieszkańców Ursynowa w la-
tach 80-tych był plac budowy
metra. Gdy po godzinie 15 plac
opuszczali ostatni robotnicy mło-
dzież z okolicznych bloków za-
mieniała go w dość ekstremal-
ny plac zabaw. 

A gdzie młodzież w la-
tach 80-tych mogła na
Ursynowie wyskoczyć

na piwko? Oczywiście do kulo-
wej Cafe DAG mieszczącej się
w budynku Domu Kultury Sto-
kłosy. Ta osiedlowa kawiarnia
stanowiła swego rodzaju cen-
trum lokalnego życia społecz-
no-kulturalnego. Kawiarnia za-
kończyła swą działalność na po-
czątku 2000 roku, a po remon-
cie lokal zajęła biblioteka przy-
należąca do Domu Kultury Sto-
kłosy. Nie od dzisiaj wiadomo,
że książki mają bardziej pozy-
tywny wpływ na rozwój mło-
dych umysłów niż piwko. Dru-

gą bardzo znaną kawiarnią był
pub SEDAR w pawilonie przy
ulicy Kulczyńskiego . Po czte-
rech latach bardzo owocnej
działalności pub zajął kolejną,
sześćdziesięciometrową salę i z
kawiarni stał się restauracją, w
której organizowano potańców-
ki, uroczyste rocznice, chrzty,
komunie i wesela. W 2005 roku
restaurację „przechrzczono na”
„Młynek”, a wszystko za sprawą
młynków,  które kolekcjonowa-
ła właścicielka lokalu i wyeks-
ponowała na jednej ze ścian.
Niektóre z młynków pochodzi-
ły nawet z początku XIX wieku.
W styczniu 2011 restauracja zo-
stała zamknięta, a swą działal-
ność w tym miejscu rozpoczęła
restauracja chińska Jin Ren,
wcześniej mieszcząca się w pa-
wilonie przy ulicy Rosoła.

Aco się nie zmieniło mi-
mo upływu lat? Dzieci
i młodzież, zarówno ta

wychowana na Ursynowie w la-
tach 80-tych, jak i ta, która dora-
sta w dzielnicy teraz lubi jeździć
na rowerach, gubi się i odnajdy-
wać w osiedlowych uliczkach,
biegać po Lesie Kabackim, wspi-
nać się na Kopę Cwila, a jesie-
nią zbierać kasztany i kolorowe
liście na Alei Kasztanowej.

Słoneczna pogoda, wysokie tem-
peratury i sezon wakacyjno-ur-
lopowy. To tylko część powo-
dów, dla których ludzie chętnie
spędzają czas na łonie natury.
Relaks w otoczeniu przyrody to
dobra okazja, by zadbać o zdro-
wie i zainteresować się sportem
oraz innymi aktywnościami. 

Spędzając czas w ten sposób, należy
jednak pamiętać o odpowiednich środ-
kach bezpieczeństwa. Wówczas wypo-
czynek nie będzie zagrożeniem zarów-
no dla nas samych, jak i dla środowiska. 

Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zaleca, aby osoby dorosłe (18-
64 lata) podejmowały w tygodniu od
150 do 300 minut aktywności fizycznej
o umiarkowanej intensywności. Z kolei
na ćwiczenia o dużym stopniu nasilenia
wystarczy przeznaczyć od 75 do 150
minut. To tyle co nieco ponad półtora
standardowego meczu piłki nożnej. Tro-
chę więcej ruchu niż dorosłym WHO
zaleca dzieciom i młodzieży – średnio
godzinę dziennie. W ich przypadku jest
ważne, aby ćwiczenia były umiarkowa-
nie albo wysoce intensywne.

To pokazuje, że aktywność fizyczna
jest kluczowa dla utrzymania dobrego
stanu zdrowia. Na szczęście pogoda nie
tylko ułatwia, ale wręcz zachęca do spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu.
Katalog prozdrowotnych aktywności,
które można wykonywać „pod chmur-
ką” jest bardzo szeroki. Część z nich,
bieganie, nordic walking czy jazdę na
rowerze lub rolkach, z łatwością można

wpleść w codzienny harmonogram za-
dań. Natomiast urlop albo weekend to
świetna okazja, aby zagrać zespołowo
na plaży, popływać na kajakach oraz
rowerach wodnych, a także pospace-
rować po lesie.

– W trakcie najbliższych miesięcy wa-
kacyjnych wiele osób będzie korzystało
z uroków polskiej przyrody. Nadmorskie
plaże, liczne jeziora, a także lasy i pola-
ny staną się miejscem odpoczynku dla
wielu z nas. Wśród czynników, które mo-
gą zakłócić wypoczynek, znajdują się m.
in. nielegalnie porzucane odpady. Nieste-
ty, część wczasowiczów – zamiast wyrzu-
cić śmieci do pojemników, często pozo-
stawia je na terenach zielonych. Takie
działanie negatywnie oddziałuje na śro-
dowisko i może doprowadzić do jego
skażenia. Pamiętajmy, aby odwiedzane
miejsca zostawiać w takim stanie, w ja-
kim sami chcielibyśmy je zastać – mówi
Felice Scoccimarro, prezes spółki Amest
Otwock, działającej w branży gospoda-
rowania odpadami.

Jak troszczyć się o środowisko?
Nikt nie lubi spędzać czasu pośród

porozrzucanych śmieci na brzegach
rzek, jezior czy morza. Jak podaje WWF
Polska, ponad połowa odpadów (56
proc.), które znajdują się na plażach
Bałtyku, to tworzywa sztuczne. Butel-
ki stanowią dla małych ssaków i owa-
dów olbrzymie niebezpieczeństwo.
Zwabione słodkim zapachem, znajdu-
ją się w pułapce bez wyjścia. Tego typu
odpady pozostawione bez nadzoru

sprzyjają także powstawaniu mikropla-
stiku, który zauważono już w najwięk-
szych akwenach na świecie. Mimowol-
nie spożywają go ryby, a w efekcie groź-
ne dla zdrowia związki chemiczne tra-
fiają do łańcucha pokarmowego i w
konsekwencji na nasze talerze. Dlatego
ważne jest, aby nie śmiecić oraz – w
miarę możliwości – sprzątać napotkane
odpady.

Spędzając czas blisko natury, moż-
na również natrafić na dziką zwierzynę.
W lasach m. in. na niedźwiedzia czy
wilka. Istotne, aby w takiej sytuacji za-

chować spokój i pod żadnym pozorem
do nich nie podchodzić. Zwierzęta ży-
jące na wolności nie są przyzwyczajone
do kontaktu z człowiekiem i łatwo je
wystraszyć. Wówczas ich zachowanie
może okazać się nieprzewidywalne. 

Bezpieczne i czyste lasy
W lasach urlopowicze chętnie zbie-

rają grzyby, a także dary runa leśnego,
takie jak jeżyny, maliny czy jagody. Oczy-
wiście można to robić (poza parkami
narodowymi), ale bezwzględnie nie
wolno niszczyć krzewów oraz drzew.

Dotyczy to też infrastruktury informacyj-
nej i rekreacyjnej, która służy dobru
wspólnemu. Na terenach leśnych nale-
ży zachować szczególną ostrożność, ze
względu na wysokie zagrożenie pożaro-
we, które utrzymuje się w suchych i upal-
nych dniach miesięcy letnich. Zwłaszcza
że susze, dramatycznie zwiększające ry-
zyko wystąpienia tego groźnego zjawi-
ska, występują coraz częściej. 

– Jeśli pobyt na obszarach leśnych
ma być bezpieczny zarówno dla środo-
wiska, jak i wczasowiczów, należy pa-
miętać o kilku zasadach. Przede wszyst-
kim nie należy palić ognisk oraz tytoniu
w nieprzystosowanych do tego miej-
scach. Podobnie nieodpowiedzialne jest
– i również zabronione – jeżdżenie po
lesie samochodem. To grozi wywoła-
niem pożaru i wyciekiem toksycznych
płynów eksploatacyjnych, mogących
skazić ekosystem. Zdrowszą i bezpiecz-
niejszą, a przede wszystkim legalną, al-
ternatywą jest przemieszczanie się pie-
szo czy na rowerze  – tłumaczy Felice
Scoccimarro.

Tylko do połowy maja 2022 r. straż
pożarna odnotowała 3026 pożarów w
lasach. To ponad trzy razy więcej niż w
takim samym okresie ubiegłego roku.
Za ten stan rzeczy w dużej mierze odpo-
wiada niestety człowiek. Do najczęst-
szych przyczyn tego katastrofalnego
dla środowiska zjawiska należą bowiem
m.in. rozpalanie ognisk w lesie lub jego
bezpośrednim sąsiedztwie oraz rozrzu-
canie niedopałków przy drogach.

M a t e u s z  R o s i a k

Jak bezpiecznie wypocząć i zadbać o przyrodę w czasie wakacji

Jak kiedyś bawiły się dzieci na Ursynowie?
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W środę, 13 lipca rozpoczął się wyczeki-
wany remont ul. Odyńca. Na odcinku
między al. Niepodległości a ul. Puław-
ską wymieniona zostanie nawierzchnia
jezdni i wyremontowany chodnik. Zgod-
nie ze standardem, przybędzie też wię-
cej zieleni. 

Rozpoczynające się prace są jednym z elemen-
tów zaplanowanej wakacyjnej ofensywy remon-
towej, w ramach której naprawionych zostanie
kilkanaście ulic w całej Warszawie.

Na ul. Odyńca pracowano już jesienią 2020 ro-
ku – chcąc poprawić komfort pieszych, przeniesio-
no parkowanie na jezdnię. Dodatkowo, powstała
też jedna nowa zebra.

Rozpoczęte roboty mają zdecydowanie więk-
szy zakres. Przede wszystkim na odcinku między
al. Niepodległości a ul. Puławską wymieniona zo-
stanie nawierzchnia jezdni, której stan pozosta-
wia dziś wiele do życzenia. Widoczne są spęka-
nia i wykruszenia w miejscach usuwania dziur,
kierowcom komfort podróżowania obniżają też
koleiny. Dlatego nowy asfalt zostanie wzmoc-

niony siatką szklaną, ułożoną między podbudo-
wą a warstwą wiążącą. Na 50-metrowych do-
jazdach do skrzyżowań i przy przystankach au-
tobusowych dodatkowo położona zostanie jesz-
cze siatka szklano-węglową nasączona asfaltem
pod warstwą ścieralną. 

Nie tylko asfalt
Wyremontowane zostaną również chodniki.

Po stronie północnej nowe płyty o wymiarach 50
x 50 cm zostaną położone na całym odcinku prze-
widzianym do naprawy. Płyty nie zastąpią jed-
nak starych na całej szerokości – utworzony zosta-
nie pas zieleni od strony krawędzi jezdni. W miej-
scu stref wyłączonych z ruchu przed przejściami
dla pieszych i przystankami powstaną ogrody
deszczowe. Łącznie powstanie ich osiem – wszyst-
kie w północnej części ulicy.

Po stronie południowej chodnik odnowiony bę-
dzie tylko częściowo. Trotuar nie zostanie wyre-

montowany np. między wlotami ul. J. Czeczota,
bo tam na przyszły rok swoje prace zaplanował je-
den z gestorów sieci podziemnych. 

Na początek północny chodnik 
Wykonawca rozpoczął prace w środę, 13 lipca,

o godz. 8.00 od wygrodzenia chodnika po stronie
północnej. Roboty wystartowały od strony al. Nie-
podległości i etapami będą się przesuwać w kie-
runku Puławskiej. Piesi będą kierowani na drugą
stronę ulicy.

Przez cały czas zostaną utrzymane dwa pasy ru-
chu w obu kierunkach. Prace w rejonie ul. Czeczo-
ta będą wymagały przesunięcia przystanku w no-
wą lokalizację i w związku z tym w tym etapie ro-
bót, wyjazd z ul. Czeczota zostanie oznakowany
nakazem jazdy w prawo. Prace po tej stronie po-
trwają około dwa-trzy tygodnie.

Dalsze prace
Następnie wykonawca przeniesie się na drugą

stronę ulicy i analogicznie etapami będzie wygra-
dzał chodnik. Kiedy ustawi nowe krawężniki,

przystąpi do wymiany nawierzchni jezdni. Na ten
czas ul. Odyńca na odcinku od al. Niepodległości
do ul. Puławskiej zostanie zamknięta. O terminie
tych prac będziemy informować. Wszystkie pra-
ce zakończą się we wrześniu.

Wakacyjna ofensywa remontowa
Wakacje ruszyły pełną parą – najlepiej świadczy

o tym mniejszy ruch na ulicach. Dla drogowców
to idealny czas na rozpoczęcie remontowej ofen-
sywy. ZDM chce, aby warszawiacy po powrocie z
urlopów zastali w stolicy kilkanaście wyremonto-
wanych ulic. Będą to al. Solidarności, Al. Jerozo-
limskie czy ul. Czecha i Trakt Brzeski. Niektóre, np.
ul. Sławka, Odyńca, Rzędzińska czy Chodecka
zyskają również częściowo lub w całości odno-
wione chodniki. W planie jest także wybudowa-
nie dwóch rond w Wawrze i długo wyczekiwaną
drogę dla rowerów na ul. Starzyńskiego.

z d m . w a w . p l

Jest już bezpłatna aplika-
cja mobiWAWA, dzięki któ-
rej można kupić bilety dłu-
gookresowe na przejazdy
Warszawskim Transpor-
tem Publicznym. To kolej-
ne udogodnienie, które
umożliwia pasażerom ku-
pienie biletów w dowol-
nym czasie i miejscu.

Już od dawna można kupo-
wać bilety jednorazowe i krót-
kookresowe przez komórkę –
tę usługę oferuje sześć komer-
cyjnych aplikacji. Teraz korzy-
stając z miejskiej aplikacji mo-
biWAWA można także kupić bi-
lety długookresowe. Jeśli sto-
jąc na przystanku w drodze do
pracy pasażer przypomni so-
bie, że skończyła się ważność
biletu i chce doładować War-
szawską Kartę Miejską, nie mu-
si korzystać z biletomatu ani
odwiedzać Punktu Obsługi Pa-
sażerów. Wystarczy mieć przy
sobie smartfon i zainstalowa-
ną tam aplikację.

MobiWAWA została zaprojek-
towana przez Biuro Cyfryzacji
Miasta we współpracy z Zarzą-
dem Transportu Miejskiego.
Aplikacja obsługuje Warszaw-
ską Kartę Miejską, Kartę warsza-
wiaka/warszawianki, Kartę
Ucznia oraz zakup biletów dłu-
gookresowych. Można za jej po-
średnictwem kupić bilety 30- i
90-dniowe, w tym bilety war-
szawiaka i warszawianki, z wy-

jątkiem biletów metropolital-
nych (oferta Warszawa+ dla
mieszkańców gmin aglomera-
cji). Aplikację można pobrać z
portalu mojaWARSZAWA, stro-
ny internetowej WTP lub bezpo-
średnio w sklepach App Store i
Google Play.

Jak to działa?
Kupno biletu jest możliwe po

zarejestrowaniu konta użytkow-
nika w aplikacji i zalogowaniu
się do niej. Kupionym przez apli-
kację biletem można zarządzać –
aktywować, zawiesić lub odwie-
sić, a także przedłużyć czyli kupić
taki sam bilet po raz kolejny.

Aplikacja umożliwia okazy-
wanie biletów do kontroli. Na
aktywnym bilecie użytkownik
znajdzie przycisk „KOD QR BILE-
TU” – po kliknięciu w ten przy-
cisk, na ekranie telefonu wyświe-

tli się jego imię i nazwisko, aktu-
alne zdjęcie, rodzaj biletu, data
jego ważności oraz kod QR, któ-
ry okazuje się kontrolerom bile-
tów w pojeździe WTP oraz w
strefie biletowej metra.

Aplikacja otwiera bramki do
metra, jeśli użytkownik posia-
da aktywny bilet długookreso-
wy. Wystarczy, że wybierze
„Wejściówkę do metra” – wyge-
neruje w ten sposób kod QR i
otworzy bramkę. Uczniowie po-
siadający Kartę Ucznia dzięki
aplikacji mobiWAWA będą mo-
gli okazywać uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów w swo-
im smartfonie.

Katalog ofert dla posiadaczy
Karty Warszawiaka

Warszawianki i warszawiacy
mają możliwość korzystania z
ofert różnych firm oraz instytu-
cji, które współpracują z mia-
stem w ramach programu „Kar-
ta warszawiaka”.

Użytkownicy aplikacji mobi-
WAWA mogą zapoznać się ze
szczegółami danej oferty, np.
zniżką na jakąś usługę w stolicy,
a także dodać ją do swoich „ulu-
bionych ofert”.

Wszystkie oferty dostępne są
w katalogu ofert – wystarczy wy-
brać zniżkę lub usługę, wygene-
rować jej kod QR i okazać ją w
danej firmie czy organizacji.

W przyszłości aplikacja będzie
rozszerzana o kolejne funkcje.

J a k u b  L e d u c h o w s k i

Dodatkowy skutek pande-
mii koronawirusa to
wzrost popularności za-
kupów przez internet. A
dla Miejskiego Rzecznika
Konsumentów to nowe po-
le spornych kwestii do roz-
wiązywania.

Przepisy mówią, że możemy
bez uzasadniania zwrócić towar
zakupiony „na odległość” – w
ciągu 14 dni od daty jego otrzy-
mania (czyli wyjęcia z paczko-
matu, odebrania od kuriera itp.).
Od ubiegłego roku przepis ten
dotyczy także mikro-przedsięb-
iorców prowadzących jednooso-
bową działalność gospodarczą,
którzy kupili towar „na firmę” –
o ile zakup nie jest „bezpośred-
nio związany” z profilem tej dzia-
łalności.

Wiele sporów dotyczy kwe-
stii, gdy towar jest uszkodzony,
chociaż opakowanie było w do-
brym stanie. Konsument zarzu-
ca sprzedawcy, że wysłał mu to-
war uszkodzony, a sprzedawca
twierdzi, że uszkodzenie powsta-
ło w transporcie albo już u kon-
sumenta. Bywa też odwrotnie –
konsument odsyła towar, a
sprzedawca odmawia jego przy-
jęcia twierdząc, że towar jest
uszkodzony, ubrudzony itp.

- Takie sytuacje są bardzo
trudne do oceny – przyznaje
Miejski Rzecznik Konsumentów
Małgorzata Rothert. – W przy-
padku bardziej wartościowych
zakupów warto odpakować
paczkę w obecności kuriera.

Ustawa o prawach konsumen-
ta określa też wyjątki, kiedy
zwrot towaru kupionego „na od-
ległość” nie jest możliwa. Nie

można np. odesłać towaru, któ-
ry został „wyprodukowany we-
dług specyfikacji konsumenta”
lub służy „zaspokojeniu jego zin-
dywidualizowanych potrzeb”.

- Wielu przedsiębiorców nad-
używa tego przepisu. Twierdzą,
że ma on zastosowanie, gdy kon-
sument zamawiając towar okre-
ślił jego istotne cechy, np. wzór,

kolor, rozmiar. Jako rzecznik sto-
ję na stanowisku, że sytuacja, w
której konsument wybiera rzecz
z zamkniętej puli udostępnionej
przez sprzedawcę, nie zamyka
mu do prawa odstąpienia od
umowy – wyjaśnia Małgorzata
Rothert. – Co innego, gdy kupu-
jący przy zamówieniu wskaże
np. kolor lub inne parametry
spoza oferowanej puli. W takiej
sytuacji przedsiębiorca rzeczy-
wiście ma prawo do odmowy
przyjęcia zwrotu.

Z porad Miejskiego Rzecznika
Konsumentów skorzystało w
ubiegłym roku ok. 10 tys. war-
szawianek i warszawiaków.
Wpłynęło 2,5 tys. formalnych
wniosków, a Rzecznik przygoto-
wał 1850 wystąpień do przed-
siębiorców. Wszczęto rekordo-
wą liczbę 37 spraw sądowych z
udziałem Rzecznika, a w 110

sprawach prowadzonych przed
sądem Rzecznik udzielił konsu-
mentom pomocy.

Miejski Rzecznik Konsumen-
tów urzęduje w Warszawie przy
ul. Canaletta 2. Godziny pra-
cy: poniedziałek w godz.  8.00
– 18.00, wtorek – piątek w
godz.  8.00 -16.00. Telefon:
(+48) 22 44 33 444. E-mail:
konsument@um.warszawa.pl.
Więcej informacji konsumenc-
kich można znaleźć na stronie
rzecznika. M B L

Startuje remont na Odyńca

Prawa konsumenta przy zakupie na odległość

Bilet długookresowy w komórce
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Dom Odbudowy Ukrainy – eksperci analizują
Eksperci z Polski i Ukrainy
dyskutowali w ramach Do-
mu Odbudowy Ukrainy z
przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i
miast ukraińskich o skali
problemów, przed jakimi
stoją wschodni sąsiedzi
Polski. Zastanawiali się,
jak odbudować zniszczone
zabytki i historyczne cen-
tra, ale też co zrobić z post-
sowieckim dziedzictwem.

Dom Odbudowy Ukrainy
(DOU) to inicjatywa m. st. War-
szawy, która ma wspierać odbu-
dowę ukraińskich miast po za-
kończeniu działań wojennych.
Współorganizatorami spotkania
byli Narodowy Instytut Archi-
tektury i Urbanistyki, Centrum
Wsparcia i Koordynacji w War-
szawie, Fundacja Inna Prze-
strzeń i Dom Kultury Praga.

Czy wyciągać wnioski 
z historii?

Aby odbudować Warszawę
po zniszczeniach wojennych w
1945 roku powołano Biuro Od-
budowy Stolicy. W wyniku ście-
rania się różnych poglądów –
od zbudowania na gruzach zu-
pełnie nowego socjalistycznego

miasta - powstała dzisiejsza
Warszawa. Poznanie historii tej
niespotykanej w dziejach skali
odbudowy może być przydatne
także w realiach powojennej
Ukrainy. Niektóre historyczne
dylematy, jak powiedział Grze-
gorz Piątek, krytyk architektu-
ry, są nadal aktualne, np. – co
odbudowywać, co zostawiać ja-
ko „pamiątkę”, a co zniwelo-
wać robiąc miejsce dla nowych
inwestycji.

Emocje, czyli dziedzictwo
niematerialne

Działacze ukraińskich organi-
zacji pozarządowych, ale także
przedstawiciele oficjalnych in-
stytucji, w tym służb konserwa-
torskich, zastanawiają się, jak
zmienić w społeczeństwie, i
wśród klasy politycznej, sposób
myślenia o mieście i roli lokal-
nych społeczności w tworzeniu
miasta. Kolejny wątek to wpływ
dziedzictwa niematerialnego,
które powinno być żywotne,
przekazywane z pokolenia na
pokolenie.

Dlatego zrozumienie tych za-
leżności może mieć także
wpływ na ocalenie, ale i odbiór
zabytków. Ukraińskie budow-

le z okresu ZSRR, mające status
wybitnych dzieł modernizmu,
szczególnie te stworzone w
okresie stalinizmu, mogą bu-
dzić sprzeciw. Podczas debaty
Domu Odbudowy Ukrainy, Ku-
ba Snopek, urbanista, podał
przykład Dierżpromu z 1926
roku i placu Wolności w Char-
kowie. Być może niektórzy nie
doceniają ich walorów archi-
tektonicznych, ale na pewno
trzeba się liczyć ze spuścizną
dziedzictwa niematerialnego
tych miejsc. Z aktywnościami
Ukraińców, jakie tam miały
miejsce – z wydarzeniami,
spektaklami organizowanymi
na placu. Ukraina stoi przed
dyskusją jak ocenić, które z za-
bytków są sowieckie, w jakimś
sensie obce i kolonialne, a któ-
re także ukraińskie.

Sowieckie czy ukraińskie
Problem, nie tyle odbudowy,

co przyszłości radzieckich po-
mników i architektury przed-
stawiła Oksana Bielawska z or-
ganizacji SavePoltava - ich
ewentualne usunięcie albo po-
zostawienie w przestrzeni mia-
sta budzą wielkie emocje wśród
mieszkańców.

Jak zauważył Michał Krasuc-
ki, stołeczny konserwator zabyt-
ków, można w takich przypad-
kach skorzystać z doświadczeń
polskich, zdobytych na bazie
obowiązującej u nas ustawy de-
komunizacyjnej. Podkreślił jed-
nak, że jest za przenosinami do
muzeów, czy lapidariów, a nie
za niszczeniem.

Polska pomoc w ochronie
ukraińskich zabytków

Lilia Onyszczenko, konserwa-
tor miejska Lwowa przypomnia-
ła, jak ważna była pomoc przy-
słana przez Polskę w pierwszych
dniach i tygodniach wojny.
Lwów otrzymał wiele wagonów
materiałów różnego typu do za-
bezpieczenia najbardziej warto-
ściowych obiektów architektury
i dzieł sztuki.

Zabytki Lwowa ocalały, ale
zniszczenia w innych miastach
Ukrainy są olbrzymie. Dziś Ukra-
ińcy zastanawiają się nie tylko,
jak i za co je odbudować, ale jak
je zabezpieczyć przed dalszą de-
strukcją. Mają świadomość, że
ich odbudowa musi poczekać,
aż zostanie przywrócona pod-
stawowa infrastruktura miasta
– drogi, mosty, szkoły i szpitale.

Jednak zbliżająca się zima bu-
dzi obawy, że warunki atmosfe-
ryczne w szybkim czasie mogą
powiększyć skalę zniszczeń.

Takie obawy mają władze
Czernihowa. Ich biblioteka miej-
ska nie ma dachu, a zbiory są za-
lewane przez deszcz. Podobne
obawy żywi mer Trościańca (ob-
wód sumski), ich zabytki zosta-
ły zbombardowane, a ruiny nie
są w żaden sposób ochronione.

Zmienić prawo
Ukraińscy uczestnicy debaty

DOU podkreślali, że powojen-
na odbudowa zabytków to nie
tylko problem finansowy czy
mentalny. W podejmowaniu
szybkich decyzji przeszkadza
obowiązujące prawo, czasami
jeszcze z dawnymi regulacjami
radzieckimi. Pilne dostosowa-
nie ustaw w zakresie ochrony
zabytków do ustawodawstwa
Unii Europejskiej pozwoliłoby
na honorowanie certyfikatów i
licencji specjalistów z krajów za-
chodnich, którzy chcieliby w
przyszłości pracować przy
obiektach historycznych.

Problemy stwarza także obo-
wiązująca w Ukrainie specyfi-
kacja materiałowa. Niektóre

materiały powszechnie stoso-
wane w konserwacji zabytków
w Europie, są niedozwolone w
Ukrainie.

Zmiany w prawie ułatwiłyby
także funkcjonowanie polsko-
-ukraińskich czy ukraińsko-eu-
ropejskich firm specjalizujących
się w konserwacji i odbudowie
zabytków.

Grupy robocze 
Domu Odbudowy Ukrainy
Eksperci z obu stron będą

pracować w pięciu podstawo-
wych grupach, które zajmą się:
1. Ochroną zabytków, 2. No-
wymi obszarami dziedzictwa,
3. Dziedzictwem niematerial-
nym, 4. Architekturą i urbani-
styką w miastach historycz-
nych, 5. Zielenią.

Wojna w Ukrainie trwa, ale
po jej zakończeniu rozpocznie
się odbudowa, dlatego plany
trzeba opracowywać już dziś.
Na spotkaniach grup roboczych
DOU zostaną w każdej z wymie-
nionych dziedzin opracowane
rekomendacje, które pod koniec
roku zostaną przekazane ukra-
ińskim decydentom na pozio-
mie samorządów i państwa.

E d y t a  M y d ł o w s k a - K r a w c e w i c z

W kolejnej odsłonie 28. Międzynarodo-
wego Plenerowego Festiwalu Jazz Na
Starówce usłyszymy Heavy Metal Sextet. 

Zespół wystąpi w składzie: Mariusz Bogdano-
wicz - kontrabas; Janusz Kowalski - saksofon, Do-
minik Mietła - trąbka; Marcin Ślusarczyk - sakso-
fon; Adam Jarzmik - instrumenty, klawiszowe,
fortepian; Mirosław Sitkowski - perkusja. Reakty-
wowany sekstet jazzowy wystąpi na festiwalu w
ramach letniego tournée. HMS, początkowo się-
gał do tradycji hard bop, następnie zbliżył się do
stylistyki fusion. Do utworów ery Kind of Blue
dołączono własne kompozycje.

Grupa powstała w marca 1982 roku z inicjaty-
wy cenionego kontrabasisty, kompozytora Ma-
riusza Bogdanowicza. Na festiwalu Jazz Juniors
82’ w Krakowie HMS zajął pierwsze miejsce,
pierwsze miejsce w kategorii zespołowej a laure-
atami indywidualnymi zostali: Szymański, Ko-
walski i Bogdanowicz. Wszyscy członkowie pierw-
szego składu studiowali na Wydziale Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej AM w Katowicach. W latach
1982-84 HMS zdobył - Klucz do kariery na Pomor-
skiej Jesieni Jazzowej 82’. Jan Ptaszyn Wróblew-
ski przyznał HMS nagrodę Złotego Dyzia 82’. No-
wa nadzieja (1982), trzeci Zespół roku (1983)
oraz drugi (1984) w ankiecie Jazz Top Jazz Forum.
W 1983 ukazuje się pierwsza płyta HMS a w 1984
druga (Poljazz). 

Na koncie HMS nie brak sukcesów m.in.: I miej-
sce na konkursie jazzowym w Dunkierce (Francja)
1984; II miejsce w Jazz Hoeilaart (Belgia) 1984,
gdzie również trębacz zespołu Waldemar Szy-
mański otrzymał główną (jedyną) nagrodę soli-
styczną. Wystąpował w Jazz nad Odrą 82’, 83’, 84’,
Jazz Jamboree 83’, Bratysławskie Dni Jazzowe
83’ (Czechosłowacja), Pomorska Jesień Jazzowa
83’, Umbria Jazz 84’ w Perugii (Włochy), Scandi-
navian Jazz Week in Umea 84’ (Szwecja).

W grudniu 1984 roku HMS zawiesił działal-
ność. Reaktywował się w 2010 roku. Obecnie
trzon zespołu tworzą M. Bogdanowicz, J. Kowal-
ski i M. Sitkowski. Do tego składu zapraszani są
muzycy młodszego pokolenia.

Janusz Kowalski jest absolwentem Berklee
School of Music i mieszka w Bostonie. Pozostali
„heavymetalowcy” działają w Polsce.

Organizator: Fundacja Jazz Art. Dyrektor gene-
ralny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski. Dyrek-
tor artystyczny festiwalu: Iwona Strzelczyk-Wojci-
echowska.

Koncert: 23 lipca, godzina 19:00, Rynek Stare-
go Miasta w Warszawie. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Tak, jak w poprzednich la-
tach, woda z miejskich ba-
senów jest używana do
sprzątania Warszawy. W
tym przedsięwzięciu
uczestniczy kilka pływalni
i… Straż Pożarna.

To już trzecie lato, podczas
którego Zarząd Oczyszczania
Miasta (ZOM) wykorzystuje do
prac porządkowych wodę z ba-
senów. W akcji uczestniczą te
miejskie pływalnie, które w wa-
kacje mają przerwy w działaniu.
Konieczna jest też pomoc Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która za-
pewnia specjalistyczny sprzęt.

W czasie wakacyjnych przerw
technicznych baseny muszą być
opróżnione z wody. Zamiast tra-
fić do kanalizacji, jest ona prze-
pompowana do zamiatarek i
zmywarek, a następnie użyta do
porządkowania miasta.

– Powtórne wykorzystanie
wody to jedno z ekologicznych
działań, które może łagodzić
obecną, trudną sytuację hydrolo-
giczną. Służby oczyszczania my-
ją wodą z pływalni ulice i torowi-
ska tramwajowe. Woda jest po-
bierana w momencie, gdy minął
już czas konieczny do ulotnie-
nia się preparatów używanych
do jej dezynfekcji. Jest więc neu-
tralna dla ludzi i środowiska oraz
czyszczonych powierzchni – mó-
wi Robert Szymański, zastępca
dyrektora ds. technicznych Za-
rządu Oczyszczania Miasta. – W

obliczu globalnych zmian klima-
tycznych i coraz większego za-
grożenia suszą należy pamiętać,
jak cennym surowcem jest woda
i jak ważne jest racjonalne nią
gospodarowanie – dodaje Ro-
bert Szymański.

Zarząd Oczyszczania Miasta
rozpoczyna akcję poboru od pły-
walni Wodnik w dzielnicy Praga-
-Południe. Ta placówka oddaje
wodę już trzeci rok.

Ekologiczna współpraca z
Zarządem Oczyszczania Mia-
sta rozpoczęła się w 2020 r.,
gdy 5 basenów przekazało służ-
bom oczyszczania 2,5 mln li-
trów wody. Rok później do ak-
cji włączyło się już 7 pływalni.

Udało się wtedy pobrać 2,4 mln
litrów wody. Łącznie to ponad
450 napełnionych zamiatarek i
zmywarek.

Zarząd Oczyszczania Miasta
organizuje w Warszawie sprząta-
nie 1300 km ulic, 3,4 mln mkw.
terenów dla pieszych oraz 4,3
tys. przystanków komunikacji
miejskiej. Porządki odbywają się
systematycznie, a każda z ulic
jest czyszczona na mokro przy-
najmniej raz w tygodniu. Miesz-
kańcy mogą sprawdzić harmo-
nogram sprzątania w kalenda-
rzu na stronie
https://zom.waw.pl/ulice/ka-
lendarz-sprzatania.  

Z a r z ą d  O c z y s z c z a n i a  M i a s t a

Heavy Metal Sextet na Starówce Woda z basenów do sprzątania...
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Raz na jakiś czas w kulturze pojawiają się twórcy, którzy niczym kamie-
nie wyznaczają trwałe punkty obniesienia. To oni wpływają na główny
nurt w sztuce tworząc meandry i zawirowania. Bez nich nie tylko kul-

tura, ale i nasze życie byłoby zdecydowanie uboższe. Historia nie zawsze bywa spra-
wiedliwa w stosunku do osób wybitnych, dlatego nierzadko popadają one w za-
pomnienie. Zdarza się również, że są celowo pomijane z powodów politycznych, środowiskowych,
towarzyskich i innych względów. Bywa też tak, że są niewygodne dla mainstreamu, z tego też po-
wodu wiedza o nich jest „reglamentowana”, a prawda zakłamywana. Jedną z takich osób był przez
długie lata Stanisław Ignacy Witkiewicz – jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku. Ten wszech-
stronny artysta był też filozofem i fotografem. 

Urodził się w Warszawie 24 lutego 1885 roku. Jego ojcem był malarz i pisarz Stanisław Witkie-
wicz herbu Nieczuja, matką zaś Maria z Pietrzkiewiczów h. Ostoja, nauczycielka muzyki. Młody Wit-
kiewicz wychowywał się w otoczeniu ludzi znanych. Jego ojciec uważał, że dla Stanisława Ignace-
go lepsi będą starannie dobrani guwernerzy niż dostępne wówczas szkoły. Najwidoczniej przynio-
sło to dobry skutek w przypadku syna. Tak czy inaczej miało wpływ na jego edukację miał bowiem
możliwość korzystać z wiedzy i doświadczeń profesorów i wykładowców akademickich. 

Demoniczny i sarkastyczny Witkiewicz - Witkacy (tak brzmi jego pseudonim artystyczny) zna-
komicie analizował ówczesne społeczeństwo, wytykając mu przywary i odsłaniając zachodzące w
nim złożone relacje międzyludzkie. Jego życiorys mógłby posłużyć za kanwę niejednego filmu z wie-
lowątkową fabułą. W biografii Stanisława Ignacego Witkiewicza  istnieją białe plamy albo co naj-
mniej szare. Istnieje sporo znaków zapytania jeśli chodzi o młode lata spędzone na Białorusi, Ukra-
inie w carskiej Rosji i służbę w tamtejszym wojsku. 

Do dziś nie wszystko wiemy o tym ekscentrycznym człowieku, artyście i filozofie, któremu nie-
obce były zarówno nauki humanistyczne i sztuka jak też naukowe roztrząsanie nurtów filozoficz-
nych. Był też zaznajomiony z naukami ścisłymi. Nie brak w jego życiorysie wątków miłosnych, ro-
mansów nieszczęśliwych miłości zakończonych dramatami. Nie stronił od używek, co zapewne mia-
ło wpływ na jego twórczość, czego nie ukrywał, pisząc nawet skróty poszczególnych substancji na
wykonywanych przez siebie portretach. Portrety te wiele mówią o ludziach, których portretował,
jak również o nim samym. Są też niebagatelnym źródłem informacji o ówczesnej bohemie artystycz-
nej, do której jak bez wątpienia zaliczał się sam Witkacy. 

Był człowiekiem wielu talentów i wykorzystywał je z dużym powodzeniem. Pozostawił po
sobie kilka powieści,  m. in.: 622 upadki Bunga (1911, pierwodruk 1972), Pożegnanie je-
sieni (1927), Nienasycenie (1930) oraz dość liczne dramaty jak: Juwenilia (utwory dzie-

cięce): Karaluchy (1893), Odważna księżniczka (1893). Najwięcej dramatów napisał Witkacy w la-
tach pomiędzy 1918 i 1934. Powstały wtedy m. in.: Maciej Korbowa i Bellatrix (1918), Nowa home-
opatia zła (1918), Pragmatyści (1919), Nowe wyzwolenie (1920), Tumor Mózgowicz (1920), Oni
(1920) W małym dworku (1921), Gyubal Wahazar (1921), rękopis dramatu Matka (1924), Kurka
Wodna (1921), Mątwa (1922), Nadobnisie i koczkodany (1922), Jan Karol Maciej Wścieklica
(1922), Wariat i zakonnica (1923), Janulka, córka Fizdejki (1923), Sonata Belzebuba (1925),
Szewcy (1934) i inne. 

Witkacy był też autorem Pism Estetycznych m. in.: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd
nieporozumienia (1919), O Czystej Formie (1921), Szkice estetyczne (1922), Teatr. Wstęp do teo-
rii Czystej Formy w teatrze (1923), a także Pism filozoficznych: Pojęcia i twierdzenia implikowane
przez pojęcie Istnienia (1935), Zagadnienie psychofizyczne - nieukończone (1938), pierwodruk
(1978) oraz Pism różnych: Demonizm Zakopanego (1919), Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, mor-
fina, eter (1932), Niemyte dusze (1936), pierwodruk (1975). 

O Witkacym krąży wiele mitów i niedomówień. Otoczka skandalu pobudzała zainteresowanie
jego osobą. Tymczasem mit człowieka odurzającego się notorycznie przy pomocy używek nie jest
prawdziwy. Owszem artysta eksperymentował z substancjami takimi jak kokaina, pejotl i syntetycz-
na meskalina, eter oraz alkohol, robił to jednak pod okiem znajomych lekarzy. Zapiski z doświad-
czeń były częścią jego procesu tworzenia. Do dziś dodają one pikanterii twórczości Witkacego. Nie
był narkomanem, uzależniony był być może od nikotyny. 

(najczęściej zaprzyjaźnionych z nim) kontynuował też i później, skrupulatnie notując na obra-
zach rodzaj użytej substancji. Eksperymentów tych dokonywał jednak pod kontrolą znajomych le-
karzy, którzy niekiedy sami dostarczali mu narkotyków. Nie przyjmował żadnego z nich w sposób
ciągły i nic nie wskazuje na to, że był od któregokolwiek (z wyjątkiem tytoniu) uzależniony. Jakkol-
wiek wygląda prawda faktem pozostaje to, że stworzył wiele znaczących dzieł zarówno literackich,
jak też malarskich, graficznych i rysunków.

Wpływ Witkiewicza na kulturę polską trudno przecenić. Wyrastał ponad swoją epokę, a i dziś je-
go twórczość może być uznana za awangardową. 

Wystawa - „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”  w Muzeum Narodowym może nam
nieco przybliżyć tę wybitną postać. Można obejrzeć prace Witkacego ze zbiorów wła-
snych oraz z licznych muzeów i instytucji w Polsce. Zaprezentowano rzadko pokazywa-

ne dzieła z kolekcji prywatnych. To blisko 500 prac: obrazów, rysunków, pasteli i fotografii. Wysta-
wę wzbogacają materiały wideo i archiwalia. 

Zetkniemy się tu ze złożoną narracja artystyczną od pejzażu i czystej formy poprzez portrety po
przykłady niekonwencjonalnego myślenia o sztuce. Ekspozycja potrwa do 9 października tego ro-
ku, tak więc jest jeszcze trochę czasu na jej obejrzenie.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Sejsmograf epoki przyspieszenia

Wsezonie ogórkowym nie powinno się pisać o polityce, inflacji czy spa-
dającym PKB. Sezon ogórkowy to wakacje, a więc luz i uwolnienie
umysłu od spraw poważnych i ważnych. Wcale to jednak nie oznacza,

że zatrzymanie w ubiegły piątek przez meksykańską elitarną jednostkę koman-
dosów „Marina” poszukiwanego od 9 lat barona narkotykowego Rafaela „Caro”
Quintero jest sprawą nieważną i niepoważną. Schwytanie tak grubej ryby jest wyjątkowo ważne dla
Meksyku, ale znacznie ważniejsze dla amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. FBI wyznaczy-
ło bowiem za głowę Quintero najwyższą nagrodę w całej historii walki z narkobiznesem – aż 20 mi-
lionów USD i schwytanie go było dla śledczych kwestią priorytetową. 

Ciekawostką zaś jest to, że ta ogromna kwota powinna stać się własnością… psa, a konkretnie
suczki rasy myśliwskiej ogar o imieniu „Max”. Nieoczekiwany futrzany agent był jednym z kluczo-
wych ogniw w schwytaniu barona narkotykowego – napisała agencja Reutera. „Caro” Quintero zo-
stał namierzony i osaczony przez wojsko w liczącej jedynie 29 mieszkańców wiosce San Simon w
stanie Sinaloa, ale udało mu się wymknąć. Wytropiła go suczka „Max”, która tym samym stała się
bohaterką dnia meksykańskich i amerykańskich mediów oraz pretendentką do wysokiej nagrody.
Dlaczego „Caro” był dla Jankesów aż tak ważny? Odpowiedzią na to pytanie są wydarzenia, jakie
miały miejsce w mieście Guadalajara w dniu 7 lutego 1985 roku.

Rafael „Caro” Quintero był bardzo zdolnym i rzutkim organizatorem, specjalizującym się w
uprawie marihuany. Wspólnie z kilkoma przekupionymi uniwersyteckimi botanikami opracował
odmianę „zioła” odporną m. in. na brak wody. Tak w okolicy miasta Chihuahua powstało rancho
„Bufalo”. Licząca aż 2500 akrów uprawa była największą plantacją „zioła” w historii. Nic dziwne-
go więc, że widziane z kosmosu rancho „Bufalo” stało się obiektem zainteresowania amerykańskiej
agencji antynarkotykowej DEA. Szczegółowym rozpracowaniem w ramach tajnej operacji „Condor”
zajął się agent Enrique „Kiki” Camarena, z pochodzenia Meksykanin. W listopadzie 1984 r. ponad
400 meksykańskich marines z „Mariny” oraz kilku agentów DEA najechało na rancho „Bufalo”, spa-
lając doszczętnie całą ogromną plantację. 

„Caro” Quintero był przyjacielem Miguela Ángela Feliksa Gallardo, założyciela największego w
Ameryce Południowej kartelu z Guadalajara, jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych,
która w latach 80. ubiegłego wieku zajmowała się handlem narkotykami na gigantyczną skalę. Znisz-
czenie rancza „Bufalo” oznaczało dla kartelu straty idące w setki milionów dolarów. Wściekli na DEA
Gallardo i „Caro” popełnili wówczas błąd, który w krótkim czasie doprowadził do ich upadku.
Chcąc dowiedzieć się o planach i strukturze organizacyjnej oraz personalnej placówki DEA, dzia-
łającej w Meksyku, zlecili skorumpowanym policjantom z Jalisco uprowadzenie „Kiki” Camareny.
W dniu 7 lutego 1985 r. agent został porwany na ulicy, poddany nieludzkim torturom i zamordo-
wany. Jego ciało owinięte w plastikowe worki znaleziono 5 marca 1985 r. niedaleko miasteczka La
Angostura w stanie Michoacán. 

Błąd Szefa Wszystkich Szefów (El Jefe de Jefes) i jego przyjaciela „Caro” polegał na tym, że
porwali się na życie amerykańskiego agenta federalnego, a tego agencje rządowe USA nie
wybaczają i ścigają sprawców do skutku pod każdą szerokością geograficzną. W siedzibie

DEA w Arlington (Wirginia) zadecydowano, że należy zdjąć rękawiczki. Rozpoczęto realizację su-
per tajnej operacji „Leyenda”, którą kierował agent Hector Berrellez. Centrala DEA skierowała do
Guadalajara 25 agentów specjalnych. Szybko ustalono, że za porwaniem stoją Felix Gallardo, „Ca-
ro” Quintero i Ernesto Fonseca. Rozpoczęło się polowanie. Już 4 kwietnia 1985 r. wytropiono „Ca-
ro” w Kostaryce. Został zatrzymany i ekstradowany do Meksyku. Trzy dni później komandosi mek-
sykańskiej „Mariny” schwytali Ernesto Fonsecę, który przyznał się do udziału w porwaniu, ale za-

przeczył, by miał cokolwiek wspól-
nego z zamordowaniem agenta Ca-
mareny. W tym czasie DEA otrzy-
mała informację, że kilku człon-
ków rządu Meksyku posiada na-
grania audio z tortur i przesłuchań
agenta. Pod naciskiem Białego Do-
mu nagrania przekazano DEA. Po
ich odsłuchaniu uznano, że porwa-
nie i zabójstwo „Kiki” jest sprawką
Feliksa Gallardo. Obława na potęż-
nego bossa trwała aż cztery lata.

Kierował nią Guillermo González Calderoni, dowódca meksykańskiej policji sądowej, odpowiedzial-
ny bezpośrednio przed Prokuratorem Generalnym Meksyku. To tajemnicza postać, opisywana ja-
ko “meksykański policjant, płatny zabójca, narcyz i milioner”. Coś w tym opisie jest, bo Calderoni
po wyjeździe do USA został 5 lutego 2003 r. zastrzelony przez nieznanych sprawców  w mieście McAl-
len w Teksasie. 

J ednak w dniu 8 kwietnia 1989 r. chciał zjeść Gallardo na śniadanie. Wytropiony Szef Wszyst-
kich Szefów usiłował go przekupić oferując 5 milionów USD w gotówce. Calderoni oznaj-
mił mu, że nie jest zainteresowany i jeśli będzie trzymał gębę na kłódkę – przeżyje. Chodzi-

ło o to, by Gallardo nie ujawnił nazwisk polityków z Mexico City, których udało mu się skorumpo-
wać. Gallardo dziwił się, że policjant nie chce skorzystać z tak atrakcyjnej finansowo oferty, a Cal-
deroni na to: „Ty jesteś moją ofertą”. Miguel Ángel Félix Gallardo dostał 37 lat i rozpoczął odsiady-
wanie wyroku w więzieniu Altiplano, zakładzie karnym o najwyższym stopniu bezpieczeństwa. Je-
go kolejne prośby o warunkowe zwolnienie były kolejno odrzucane. Wyjdzie na wolność w kwiet-
niu 2026 r. po odsiedzeniu pełnego wyroku. „Caro” Quintero otrzymał wyrok 40 lat pozbawienia
wolności, ale został zwolniony z więzienia w dniu 9 sierpnia 2013 r. w wyniku stwierdzenia przez
sąd stanowy rzekomych nieprawidłowości w jego procesie. Pod naciskiem rządu USA meksykań-
ski sąd federalny wydał ponowny nakaz jego aresztowania już 14 sierpnia, ale gangster zapadł się
pod ziemię na długich 9 lat. Dzięki suczce „Max” spędzi resztę życia w amerykańskim więzieniu za-
pewne typu Supermax, gdzie odsiaduje dożywotni wyrok jego koleżka po fachu Joaquin Guzman
Loera, zwany „El Chapo”. To spadkobierca Gallardo, który swoją przestępczą karierę zaczynał ja-
ko przyboczny Szefa Wszystkich Szefów. 

Kiedy przebywającego w więzieniu Feliksa Gallardo odwiedził agent Hector Berrellez, kierują-
cy operacją „Leyenda”, gangster wypowiedział znamienne słowa: „DEA powinna dać mi pieprzo-
ny medal, bo trzymałem wszystko w ryzach i mieliście spokój. Teraz klatka się otworzyła i bestie wy-
dostały się na wolność. Będziecie tonąć we krwi. Jeszcze za mną zatęsknicie…”. 

Rzeczywiście, po jego aresztowaniu rozpoczęła się wojna karteli i kraj spłynął krwią. Rychło oka-
zało się, że Gallardo w porównaniu z „El Chapo” to niebieskookie niemowlę z grzechotką w rączce.
Felix zorganizował narkotykową federację, bazując na dobrowolnej przynależności do niej szefów naj-
większych karteli. „El Chapo” (potocznie „Karzeł”), przywódca krwiożerczego kartelu Sinaloa, nie
bawił się w niuanse – w krótkim czasie pozabijał konkurentów i szybko stał się największym handla-
rzem narkotyków w historii Meksyku oraz miliarderem notowanym na liście prestiżowego magazy-
nu biznesowego „Forbes”. Nikt nie jest w stanie zliczyć ofiar zamordowanych przez niego osobiście,
bądź na jego rozkaz – może ich być nawet ponad 100 tysięcy. „El Chapo” był w Meksyku dwukrot-
nie aresztowany i skazany, ale za każdym razem udawało mu się w spektakularny sposób uciec z wię-
zienia. W końcu rząd Meksyku, w obawie przed międzynarodowym skandalem, nasłał na niego wspo-
mnianą wyżej elitarną jednostkę komandosów „Marina”, która jako jedyna oparła się korupcji. Ban-
dyta został schwytany, ekstradowany do USA i wylądował w ADX Supermax Florence. 

S iedzi przez 23 godziny na dobę w celi o powierzchni 3 na 2,5 metra wyposażonej w mo-
dułowe betonowe łóżko, biurko, stołek oraz kombinację zlewu i toalety ze stali nierdzew-
nej. Prysznic podający wodę od trzech sekund do pięciu minut jest obsługiwany z ze-

wnątrz. Na betonowym łóżku cienki plastikowy materac i dwa koce. „El Chapo” ma w swojej celi
dwie kamery, za zasłonięcie obiektywów zostałby natychmiast przykuty za ręce i nogi do swego be-
tonowego łóżka. Przez okno celi długie na niespełna metr i szerokie na zaledwie siedem centyme-
trów widać jedynie skrawek nieba. Nigdy nie wyjdzie na wolność. Taki sam los czeka „Caro” Quin-
tero, ofiarę czujnej suczki „Max”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Co to były za „ziółka”...

„Siedzi przez 23 godziny na 
dobę w celi o powierzchni 3 
na 2,5 metra wyposażonej 
w modułowe betonowe łóżko,
biurko, stołek oraz kombinację
zlewu i toalety ze stali 
nierdzewnej”

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Co się wydarzy 
w następnym odcinku?

W telewizji leci serial o gangsterach.
Polecamy! Obejrzyjcie. Dziś premiera!

Niezłe kino. Film złożony z wielu wątków.
Siedem lat! A fascynuje od początku.

Co dzień nowa jest afera, walka z bandą,
Jedną grandę się przykrywa inną grandą.

Zwroty akcji. Nikt przewidzieć nie potrafi,
Jak się skończy sensacyjny film o mafii.

Nawet jeśli zapytacie producenta,
Nie odpowie co to będzie za puenta.

A do tego moc absurdów. Bądźmy ściśli,
Sam Bareja ich na pewno nie wymyślił.

Oto przykład. Biorę pierwszy lepszy z brzegu,
Ten odcinek co jest wzorem dla kolegów.

Źródłem szwindli i przekrętów, dajmy na to,
Może stać się nawet zwykły respirator.

Zawsze znajdzie się znajomy handlarz broni,
Da zarobić i przed karą nas uchroni.

Taki chętnie się podzieli dobrą radą.
Jeden przekręt - dożywotnie eldorado.
Nawet jeśli się zbierają czarne chmury,
Znajomego będzie miał z prokuratury.

Choćby nawet list za tobą wysłał gończy,
Gwarantuje, że się wszystko dobrze skończy.

Była sprawa, hokus-pokus, nie ma sprawy.
Trzeba tylko będzie w porę zbiec z Warszawy.

Ów kolega ma dość proste rozwiązanie:
Docelowo proponuje ci Albanię.

Chytry plan, więc nic nie martwcie się, chłopaki.
Dzięki niemu mamy już przetarte szlaki.

Choćbyś nawet zdefraudował sto milionów,
Oficjalnie ci wystawią tam akt zgonu.

Nie ma śladów. Potem wyśle się z Tirany
Zaświadczenie, że zostałeś skremowany.
I w ten sposób sprawa będzie umorzona,
A majątkiem dysponować będzie żona.

Ludziom znów się łatwo wciśnie kit do głowy.
Ty żyć za to będziesz w raju podatkowym.

Nic się nie martw, że Ojczyznę swą zostawisz.
Masz tę pewność, że cię ksiądz pobłogosławi.
Rząd cię poprze, a ty sam z pomocą boską.

Będziesz odtąd mógł z rodziną żyć beztrosko.

Teraz czekam na ciąg dalszy. Przyznać muszę,
Życie pisze niebanalne scenariusze.

I choć w kółko kręci się jak katarynka,
Co w następnych może zdarzyć się odcinkach?

Mam nadzieję, że rozliczeń przyszła pora.
I ten serial się zakończy. Po wyborach.
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Stosunki polsko-ukraińskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 (II)

Ja was, panowie, przepraszam...

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
I n s t y t u t  H i s t o r i i  P A N

Po zwycięskiej Bitwie Warszaw-
skiej Piłsudski spotkał się 5
września 1920 r z Petlurą w Sta-
nisławowie. Tematem rozmów
jazowych ze Sztabem General-
nym były sprawy zaopatrzenia
materiałowego  oddziałów ukra-
ińskich oraz kwestie polityczne.
Po zwycięskiej Bitwie Niemeń-
skiej  i przejęciu Ziemi  Wileń-
skiej przez zbuntowane oddziały
gen Lucjana Żeligowskiego,  a
także polskiej kontrofensywie
na froncie południowym z
udziałem oddziałów ukraiń-
skich, w wyniku rokowań ry-
skich,  18 października 1920 r.
wstrzymane  zostały  działania
na froncie wschodnim. 

Wojna polsko-bolszewicka,
rozpoczęta w styczniu
1919, została zakończona

po roku i 9 miesiącach. Na południu li-
nia rozejmowa  biegła od Prypeci
wzdłuż rzeki Słucz przez Bar i Derażnię
ku granicy rumuńskiej. W trudnej sytu-
acji znalazła się armia Petlury, ponieważ
Polska Delegacja Pokojowa, kierowa-
na przez Jana Dąbskiego, za zgodą Ra-
dy Obrony Państw, w tym prezydenta
Rady Ministrów – Wincentego Witosa,
zgodziła się podpisać pokój tylko z
Ukrainą Sowiecką. Boleśnie  odczuwał
to Piłsudski,  krytykując miękkie stano-
wisko Dąbskiego w trakcie rokowań.
Dlatego 18 października 1920 r. wydał
specjalny rozkaz pożegnalny  do wojsk
Ukraińskiej Republiki Ludowej, pod-
kreślając, że  armia  polska pamięta
krwawe walki, w których uczestniczy-
ły wytrwale zarówno w dni zwycięstwa,
jak i w godzinach próby wojska ukraiń-
skie. Niosły one  wysoko swój sztandar
ze słowami: „ za waszą i naszą wol-
ność”,  co jest wyznaniem wiary  każde-
go uczciwego żołnierza.”  

Po 18  października  wojska  Petlu-
ry, za zgodą Piłsudskiego, przesunęły
się na wschód od linii  rozejmowej i
przez miesiąc walczyły z oddziałami
bolszewickimi.

W dniu 31 października 1920
r. Piłsudski  przebywał w
Kwaterze Głównej  wojsk

ukraińskich w Kamieńcu Podolskim,
omawiając z Semeną Petlurą położenie
wojskowe i polityczne na Ukrainie. Pił-
sudski szczerze przedstawił mu sytu-
ację, podkreślając,  że  Rząd Polski  i
naród polski nie chcą ryzykować  no-
wej wojny z Rosją Sowiecką. Dlatego
Wojsko Polskie za Zbrucz nie pójdzie,
choć Armia Ukraińska otrzyma wszel-
ką pomoc  w uzbrojeniu i amunicji, je-
śli przebije się  na wschód od Zbrucza.

Nazajutrz w Kamieńcu Podolskim, w
tajemnicy przed opinią publiczną,  Pił-
sudski  przyjął  misje wojskowe Fran-
cji, Stanów Zjednoczonych, Bałachowi-
cza i Wrangla na rozmowę o nowej sy-
tuacji politycznej po podpisaniu za-
wieszenia broni. 

Przed wyjazdem do Francji w
towarzystwie ministrów Sapie-
hy i Sosnkowskiego przyjął Pe-

tlurę, by zapoznać go z celami  swej
francuskiej wizyty. Po jej zakończeniu
18 lutego 1921 r. w Belwederze zapo-
znał  Petlurę i gen. Omelianowicza Paw-
lenkę z rezultatami tej wizyty, wyraża-
jąc przypuszczenie możliwości  wzno-
wienia walk  na froncie wschodnim na
wiosnę 1921 roku.   

Po dłuższej przerwie, 15 maja 1921,
Piłsudski  odwiedził w Szczypiornie
obóz internowanych tam żołnierzy
ukraińskich, entuzjastycznie witany
przez nich. Na zakończenie swego prze-
mówienia powiedział: „ Ja wasz prze-
praszam panowie, ja was przepraszam”.
W rozmowie po tym przemówieniu
podkreślił, że trzeba obóz zlikwidować
i wracać do normalnego życia.

Był oburzony na żądania stro-
ny sowieckiej wydalenia z tery-
torium Polski S. Petlury, B. Sa-

winkowa i gen. S.  Bułaka-Bałach-
owicza, zaznaczając publicznie  3 paź-
dziernika  1921 r, że „jest to handel ży-
wym towarem i że wydalenie odbędzie
się wbrew jego woli.”  Wydalony z Pol-
ski Petlura  znalazł się w Paryżu, stara-
jąc się  bezskutecznie przekonać francu-
skie elity polityczne do poparcia nie-
podległościowych i demokratycznych
aspiracji narodu ukraińskiego. Wcze-
śniej, zaniepokojony antyżydowskim
zachowaniami niektórych żołnierzy
swej armii, w specjalnym rozkazie po-
tępił ich zachowanie.  W 1926 r. został
zamordowany, prawdopodobnie przez
agenta sowieckiego wywiadu Schwarz-
barda „ za  pogromy Żydów dokonane
na Ukrainie  za jego rządów.” 

Przeżywając dramat agresji Federa-
cji Rosyjskiej na nieodległą Ukrainę,
polskie władze i polska opinia publicz-
na  nie powinny zapominać o jedynym
sojuszniku w wojnie z Rosją bolszewic-
ką lat 1919-1921 – Ukraińskiej Repu-
blice Ludowej, jej armii i jej dowódcach.

A rmia  Czynna Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej, walcząca u
boku Wojska Polskiego, dzię-

ki staraniom, atamana głównego Se-
mena Petlury zaczęła formować się w
lutym 1920 roku. Zaciągano do niej  m.
in. żołnierzy  ukraińskich, którzy do-
stali się do niewoli polskiej  w Galicji w
latach 1918-1919, oraz żołnierzy  roz-
brajanych po przejściu linii frontu pol-
skiego, wycofujących się  pod naporem
Armii Ochotniczej gen. Denikina  i Ar-
mii Czerwonej. W kwietniu 1920 r. od-
tworzona armia URL dysponowała
dwoma  małymi dywizjami strzelecki-
mi: 2 Dywizją Strzelecką (3904 żołnie-
rzy  11 dział i 56 ckm) i 6. Dywizją
Strzelecką ( 2185 żołnierzy, 4 działa i 36
ckm). Niektóre wydzielone  oddziały
wspomnianych dywizji wzięły udział
w ofensywie na Kijów. W czasie tej ofen-

sywy na stronę polską przeszły dwie
brygady  strzelców siczowych, wcielo-
ne do Armii Czerwonej po upadku
URL.Wydarzenia te związane były z
działalnością  gen. armii URL  Michaiła
Omelianowicza- Pawlenki ( 1878-
1952). Po upadku Republiki pod napo-
rem Armii Czerwonej nie złożył broni,
na czele wiernych mu oddziałów prze-
bił się na tyły  frontu sowieckiego i zimą
1919-1920 r dotarł do Dniepru, prowa-
dząc walkę partyzancką. Wiosną 1920
r dotarł do oddziałów polskich. Wkrót-
ce został  dowódcą  armii URL sprzymie-
rzonej z Polską. Walczył lojalnie, cie-
sząc się  zaufaniem i  szacunkiem Pił-
sudskiego, na prawym skrzydle wojsk
polskich  aż do podpisania rozejmu. Po-
zostawił cenne wspomnienia. Zmarł na
emigracji w 1952 r. Jego  zastępcą był
Ołeksandr  Zagrodzkij (1889- 1929).
Wcześniej były dowódcą  2. Wołyńskiej
Dywizji Strzelców.

D o twórców wojskowego so-
juszu polsko- ukraińskiego
zaliczyć należy wybitnego

polityka URL  Andrija  Liwickiego,
który już 30 października 1919 r.  mó-
wił z Piłsudskim o konieczności
współpracy wojskowej przeciwko Ro-
sji bolszewickiej.

Jednym z organizatorów armii URL
był płk Marko Bezruczko  (1886-1944),
oficer zawodowy armii rosyjskiej, ab-
solwent Akademii Sztabu Generalne-
go. Był szefem sztabu  Korpusu Strzel-
ców Siczowych. Dowodził 6. ukraińską
Dywizją Strzelców, która była sformu-
łowana w Brześciu  z internowanych w
Polsce żołnierzy ukraińskich i ochotni-
ków. W początkach  czerwca 1920 r. li-
czyła około 5 tys. żołnierzy, w tym
2400 w stanie bojowym. Należała do
najbardziej zdyscyplinowanych jedno-
stek Armii URL.W czasie odwrotu sku-
tecznie broniła linii Uży, Uborci i Sty-
ru,  ponosząc wysokie straty. Wycofa-
na do Chełmna wspierała obrońców
Bugu. Przy stanie  350 żołnierzy bro-
niła Zamościa. Po uzupełnieniach, w
czasie ofensywy w Galicji Wschodniej
maszerowała na Trembowlę i Tarno-
pol. We wrześniu 1920 r. toczyła wal-
ki pod Dereżnią. 

Płk Bezruczko  był lubianym przez
żołnierzy ukraińskich i polskich dowód-
cą. Po zakończeniu wojny został w Pol-
sce. Kierował w latach 1931-1935 Ukra-
ińskim Towarzystwem Wojskowo- Hi-
storycznym.

Wkwietniu 1920 r. powstała
2. ukraińska dywizja pie-
choty, składająca się z by-

łych  żołnierzy Armii  II URL, II Korpu-
su Armii Ochotniczej, który przekro-
czył linię frontu polskiego, i ochotni-
ków. Dywizją, która wzięła udział w
ofensywie kijowskiej, dowodził  płk G.
Udowyczenko. Pełny skład uzyskała
pod Mohylewem  i 10 maja  została
przemianowana na 3. Żelazną Dywi-
zję Strzelecką. 

Ukraińskim bohaterem walk z bol-
szewikami był płk Armii URL Hulej-
Hulenko ( 1866-1921), były oficer armii
rosyjskiej. W grudniu 1919 r.  objął do-
wództwo nad 1. Zaporoską Dywizją
Strzelców. Odznaczył się w walkach
pod Zbruczem  i  Dniestrem. Po podpi-
saniu rozejmu  organizował odziały
ukraińskie na terytorium  Rumunii. W
1921 r,  próbował, bezskutecznie,
wzniecić  powstanie na Kijowszczyź-
nie. Po wzięciu do niewoli został roz-
strzelany przez  bolszewików.

Zpolskiego punktu widzenia
kontrowersyjnym bohaterem
wojny polsk-bolszewickiej

1919-1921 r.   był płk Andrij Dołud,
uczestnik wojny polsko-ukraińskiej
1918-1919. W 1920 r. był szefem sztabu
URL i dowódcą 5. Chersońskiej Dywizji
Strzelców, złożonej w większości  z żoł-
nierzy pochodzących  z Galicji Wschod-
niej, niechętnych sojuszowi z Polską.
W czerwcu 1920  Dywizja broniła fron-
tu nad dolnym Zbruczem, 27 lipca ob-
sadziła front  nad Seretem,  29 sierpnia
1920 r. kilkunastoosobowa grupa sa-
modzielnie opuściła front i przez Po-
kucie wycofała się na terytorium Cze-
chosłowacji. We wrześniu i paździer-
niku 1920 r. walczyła  w składzie grupy

gen. Udowyczenki. Po zakończeniu woj-
ny płk Dołud  wyjechał do  Brazylii.

I nnym kontrowersyjnym bohate-
rem wojny polsko- bolszewickiej
1919-1921 r. był generał Armii

URL Jurij Tiutiunnyk (1891- 1929). W
1917 r. zorganizował w Symferopolu
pułk ukraiński, następnie organizował
oddziały kozackie gotowe walczyć z
bolszewikami. W lipcu 1919 przeszedł
ze swymi żołnierzami  na terytorium
Galicji. W 1920  dowodził  4. Ukraińską
Dywizją Piechoty. Po zakończeniu woj-
ny  bezskutecznie chciał wzniecić anty-
bolszewickie powstania na Ukrainie.
.W miejscowości Bazar 359 schwyta-
nych Kozaków bolszewicy rozstrzelali.
W 1924 r. wrócił na Ukrainę, wstąpił
do Armii Czerwonej  i wykładał strate-
gię i taktykę w szkole dowódców w
Charkowie.

Interesującą kartę współpracy z Woj-
skiem Polskim  w czasie wojny polsko-
bolszewickiej  ma 3. Żelazna Ukraiń-
ska Dywizja Piechoty Armii URL. Gen.
Udowyczenki. Powstał po przemiano-
waniu 2. Ukraińskiej  Dywizji Piechoty.
W czerwcu 1920 r. Dywizja toczyła wal-
ki odwrotowe na Ukrainie. W lipcu
1920 broniła linii Zbrucza pod Hosiaty-
nem i  Sidorowem,  wspierając  polską
12. Dywizję  Piechoty. Później walczy-
ła nad Seretem i Dniestrem.   W drugiej
połowie września 1920 r. brała udział w
ofensywie w Galicji Wschodniej, a 15
września  sforsowała  Dniestr  i przerwa-
ła front rosyjski. 20 września  wyzwoli-
ła Kamieniec Podolski i ruszyła  na No-
wą Uszycę- Bar. Po zawieszeniu broni
szykowała się do zajęcia  Jampola. Wy-
sokie straty Dywizji spowodowały zała-
manie się   planów ukraińskiej ofensy-
wy i klęskę Armii URL.

D o znanych osiągnięć kawa-
lerii polskiej w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1919-1920

dołączyła  Samodzielna  Dywizja  Ka-
walerii Armii URL, sformowana w dru-
giej połowie lipca 1920 r., dowodzona
przez płk Omeljanowicza Pawlenkę.
Brała ona udział  w obronie Zbrucza i
w bitwie pod Husiatynem. W sierpniu
walczyła pod Manaterzyskami. 15
września 1920 przerwała front  i wy-
szła na skrzydło oddziałów bolszewic-
kich, walczących z polską  8. Dywizją
Piechoty. Od 25 do 28  września
uczestniczyła w walkach o Płoskirów i
Starokonstantynów.

Aneks

Wyżsi dowódcy Armii Czerwonej,
działający na terenie Ukrainy w 1919-
1920, ofiary czystek stalinowskich w
1937-1939 roku:

- Grigorij Chachanian  (1895-1939),
dowódca dywizji i korpusu;

- Tichon Chwiesin (1894-1938), do-
wódca  8. Armii na południu;

- Aleksander   Grigorewicz  Golikow
(1896-1937),  dowódca  grupy uderze-
niowej  12. Armii (grupa  Golikowa);

- Siergiej Jefimowicz Gribow (1895-
1938),  dowódca 8. Dywizji Strzelców; 

- Jona Jakir (1896- 1937), dowódca
grupy uderzeniowej  14 armii na Fron-
cie  Południowo-Zachodnim;

- Aleksander Jegorow (1883-1939),
dowódca Frontu Południowo- Zachod-
niego,  marszałek ZSRR;

- Sergiej Kamieniew (1881-1936) od
lipca 1919 r, do   1924 r.  Naczelny Do-
wódca  Sił Zbrojnych   Rosji Sowieckiej;

- Paweł Jefimowicz Kniagnicki (1884-
1937) w 1920 r. dowodził  58. Dywizją
Strzelecką;

- Awgust Kork (1887-1937), dowód-
ca 15. armii na Froncie Zachodnim;

- Nikołaj Nikołajewicz Kuźmin (1883-
1938),  dowódca 12. Armii na froncie
polsko-sowieckim;

- Siergiej Mieżeninow (1890—1937),
podczas wojny z Polską dowodził  12.
Armią;

- Nikołaj Pietyń (1876- 1937), szef
sztabu Frontu Zachodniego i Frontu
Południowo-Zachodniego:

- Watalij Markowicz Primakow
(1897-1937),  dowódca  I Konnego Kor-
pusu Czerwonych Kozaków;

-  Witowt Kazimierowicz Putna
(1893-1937),  

dowódca resztek 16. i 3. Armii;
- Piotr Iwanowicz Smirnow

(1897-1939),  dowódca  Flotylli
Dnieprzańskiej;

- Nikołaj Sołłohub  (1883-19370),
dowódca 16. Armii;

- Jeromin Piotrowicz Uborewicz
(1896-1937), dowódca 14.  i 13. Armii;

- Józef Unszlicht (1879-1938),  czło-
nek Tymczasowego Komitetu  Rewolu-
cyjnego Polskiego w Białymstoku, je-
den z organizatorów polskiej Armii
Czerwonej;

- Gaspar Karapietrowicz Woskanów
(1886-1937), dowódca 4, Armii,  a na-
stępnie 2. Armii Pracy.

FOTO WIKIPEDIA
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

PRALKA automat. Elektrolux 
do sprzedania, c. 150 zł, 
tel. 668 305 523

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA – poprawki –

matury, 504 125 044

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k.
Prażmowa,602 770 361, 
791 394 794

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse 
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 3 pok.,cegła,
c. 740 tys. zł, 601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 
601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

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

!Konstancin, rezydencja 
400 m2/3500 m2, starodrzew,
wysoki standard, 601 720 840

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 
300 m2, świetny punkt, 
601 720 840

! Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys.
zł, 601 720 840

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: 
piękny ogród, piękny dom, 
601 720 840

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

!Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, z
windą, wysoki standard, garaż, k.
metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 
601 720 840

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

! Lokal handlowy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840  

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, c. 1 mln
550 tys. zł brutto, wynajęty na 10
lat, 601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy, 
601 720 840

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 650 tys. zł
601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków 
i terenów, 509 318 602, 
510 056 006

PRZYJMĘ do pracy do prania 
i sprzątania samochodów
ciężarowych Łazy k. Lesznowoli,
608 58 58 57

PRZYJMĘ do pracy stróża Łazy
k. Lesznowoli, 604 626 444

PRZYJMĘ pracę jako opiekun
lub gospodarz domu, 668 305 523

ZATRUDNIĘ pana do produkcji
tablic w Konstancinie, 
22 648 29 09

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń: 501 700 315

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75 

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

OKNA
naprawy, serwis, 

787 793 700

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

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

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaacceekk LLoorraannttyy
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
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.. GGmmiinnnnaa 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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Ukradła obrazy świętych 
z Centrum Onkologii

Policjanci z ursynowskiego
wydziału kryminalnego zatrzy-
mali 58-letnią mieszkankę war-
szawskiego Żoliborza, która do-
puściła się kradzieży trzech ob-
razów z wizerunkami świętych.
Kobieta zabrała je z centrum
onkologii. 

Po przyjęciu zawiadomienia
o kradzieży obrazów z wize-
runkiem Jana Pawła II, Ojca
Pio i Siostry Faustyny Kowal-
skiej sprawą zajęli się ursynow-
scy kryminalni. W trakcie czyn-
ności ustalili operacyjnie, że
kradzieży dopuściła się 58-let-

nia mieszkanka Żoliborza. Ma-
jąc na to wszelkie dowody,
mundurowi pojechali odzyskać
własność centrum onkologii.
Zapukali do drzwi informując,
że są z policji. Mimo odgłosów
dobiegających z mieszkania ko-
bieta nie otworzyła. Ponowne
wezwania jej do otworzenia
drzwi mieszkania nie robiły na
niej wrażenia. Kryminalni we-
zwali więc strażaków oraz żo-
liborskich mundurowych. Kie-
dy drabina została ustawiona
do balustrady na balkonie na
pierwszym pietrze, podejrza-
na zorientowała się, że jej po-
stawa niewiele da i otworzyła
drzwi, twierdząc, że nie słysza-
ła wołania oraz pukania ponie-
waż ćwiczyła. W trakcie prze-
szukania policjanci znaleźli
skradzione obrazy. Kobieta tłu-
maczyła się, że znalazła je koło
altany śmietnikowej w pobliżu
bloku, w którym zamieszkuje.
Przedmioty zostały zabezpie-
czone, a ona sama trafiła do
policyjnego aresztu. Następne-
go dnia usłyszała zarzuty, za
które może zostać skazana na 5
lat więzienia. Postępowanie w
tej sprawie prowadzone jest
pod nadzorem ursynowskiej
prokuratury.

Ukradła przesyłki 
z paczkomatu

Policjanci z mokotowskiego
wydziału do walki z przestęp-
czością przeciwko mieniu za-
trzymali 42-latkę podejrzaną
o kradzież dwóch przesyłek z
otwartej skrytki paczkomatu
przy ul. Krasickiego na Moko-
towie. Kobieta odesłała jedną
przesyłkę adresatowi, a drugą

paczkę, w której znajdował się
laptop, zabrała. Podejrzana
przyznała się do przestępstwa. 

W trakcie czynności w spra-
wie kradzieży przesyłek z jedne-
go z paczkomatów policjanci
ustalili, że kradzieży dwóch pa-
czek dopuściła się 42-latka
mieszkająca przy sąsiedniej uli-
cy. Kiedy zauważyła, że skrytki
były otwarte w wyniku błędu
systemu, skorzystała z okazji i
zabrała dwie przesyłki. W jed-
nej z nich znajdował się laptop.
Zawartość drugiej nie była dla
niej istotna, więc w porywie
przekonania o swojej częścio-
wej uczciwość odesłała ją adre-
satowi. Przenośny komputer
szybko zaadaptowała w swoim
gospodarstwie domowym. Cie-
szenie się cudzą rzeczą, nie mo-
gło jednak potrwać długo.

Do drzwi jej mieszkania za-
pukali policjanci. Po przedsta-
wieniu powodu jej wizyty, ko-
bieta przyznała się do przestęp-
stwa, wyjaśniając okoliczności,
w których weszła w posiada-
nie laptopa. Funkcjonariusze

zabezpieczyli przenośny kom-
puter, a podejrzaną zatrzyma-
li. Następnego dnia usłyszała
ona zarzuty. Tłumaczyła się, że
jej postępowanie podyktowa-
ne było trudną sytuacją mate-
rialną. Nie było jej stać na za-
kup komputera, który posłużył
do nauki zdalnej dla jej syna.
Teraz o jej dalszej sytuacji zade-
cyduje sąd, który może ją ska-
zać na 5 lat więzienia.

Kradli markowe perfumy
Policjanci z mokotowskiego

wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 23-letnie-
go obywatela Gruzji oraz 30-
latkę tej samej narodowości po-
dejrzanych o kradzieże mar-
kowych perfum. Nieuczciwych
klientów zauważył pracownik
ochrony, który wezwał poli-
cjantów. Mężczyzna przeka-
zał, że są to osoby, które doko-
nywały również kradzieży per-
fum w drogeriach na terenie
Śródmieścia. 

Kilka minut po godzinie
16.00 policjanci zostali wezwa-
ni do jednej z galerii handlo-
wych na Mokotowie, gdzie pra-
cownik ochrony zgłosił, że ko-
bieta i mężczyzna prawdopo-
dobnie narodowości gruziń-
skiej, dokonali kilku kradzieży
markowych perfum na terenie
galerii handlowych oraz do-
mów. Mężczyzna twierdził, iż
jest przekonany, że para przyje-
chał w tym samym celu także
do tej galerii. W związku z tym
policjanci postanowili wylegi-
tymować wskazane osoby. 23-
letni mężczyzna i o 7 lat starsza
kobieta kategorycznie zaprze-
czali, jakoby miały dokonywać

kradzieży. Funkcjonariusze
znaleźli przy nich dwa flakony
perfum wartych około 1700 zł.
Oboje nie mieli potwierdzenia
zakupu. Policjanci poszli
wspólnie z nimi do drogerii, z
której mogły one pochodzić.
Kierowniczka sklepu potwier-
dziła, że perfumy zostały skra-
dzione u nich i że rozpoznaje
sprawców. Pracownik ochrony
oświadczył, że dostarczy do-
wody na to, iż zatrzymane oso-
by dopuściły się kilku kradzie-
ży na  Śródmieściu na kwotę
ponad 20.000 zł.

Kobieta i mężczyzna zostali
zatrzymani i przewiezieni do
policyjnego aresztu. Po zebra-
niu materiału dowodowego
wskazującego na ich udział w
przestępstwach oboje usłyszeli
zarzuty, za które teraz sąd mo-
że och skazać na 5 lat więzienia.

Odpowie za posiadanie 
kradzionego telefonu

Policjanci zatrzymali 29-lat-
ka podejrzanego o posiadanie
kradzionego smartofna. Męż-

czyzna razem ze swoim kolegą
w godzinach nocnych siedział
w samochodzie zaparkowa-
nym w miejscu, gdzie wcześniej
dochodziło do kradzieży. W
trakcie legitymowania i spraw-
dzania osób oraz przedmiotów
w policyjnych systemach infor-
matycznych okazało się, że te-
lefon komórkowy, który użyt-
kował kierowca został skradzio-
ny w lutym br. w trakcie wła-
mania do jednego z mieszkań
na terenie Mokotowa. 

Około godziny 1.00 w nocy
policjanci patrolujący rejon
alei Wilanowskiej zauważyli
pojazd marki fiat punto stoją-
cy na parkingu, na którego te-
renie dochodziło do kradzieży
z włamaniem oraz kradzieży
katalizatorów. W związku z
uzasadnionym podejrzeniem,
że mogą oni prowadzić rozpo-
znanie, mundurowi postano-
wili ich wylegitymować. W
trakcie czynności policjanci
sprawdzili osoby w policyj-
nych systemach informatycz-
nych. Mężczyźni nie byli po-
szukiwani. Kiedy mundurowi
przeszli do sprawdzania legal-
ności posiadanych przez nich
telefonów komórkowych oka-
zało się, że aparat 29-latka fi-
guruje jako utracony w wyni-
ku przestępstwa w lutym 2022
roku. Mężczyzna tłumaczył
się, że kupił go w marcu br. w
komisie. Nie miał jednak po-
twierdzenia zakupu. Telefon
został zabezpieczony, a jego
posiadacz trafił do policyjnego
aresztu. Następnego dnia usły-
szał zarzuty paserstwa, za któ-
re może zostać skazany na 5
lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

W lipcu i sierpniu można
odpocząć w królewskiej re-
zydencji Jana III Sobieskie-
go, oderwać się od zgiełku
miasta, odetchnąć w cie-
niu starych drzew nad Je-
ziorem Wilanowskim. To
dobry czas by popatrzeć w
niebo, wsłuchać się w rytm
przyrody, znaleźć chwilę
na autorefleksję. 

Przewodnikiem w podnieb-
nych podróżach do 15 sierpnia
jest Jan Heweliusz – bohater wy-
stawy „Księżyc i Tarcza Sobie-
skiego. Heveliana dawne i sztu-
ka współczesna”. Organizatorzy
zapraszają też na cykl „Patrzę w
niebo!” przygotowany we współ-
pracy z astronomami oraz pro-
gram „Pałac w pełni” zainspiro-
wany różnymi obliczami Księży-
ca. Na odwiedzających czekają:
zajęcia kaligraficzne do Scripto-
rium Villa Nova, aktywny odpo-
czynek podczas zwiedzania re-
zerwatu Morysin oraz „Pachną-
cy weekend” – podczas każdy
może skomponować kadzidła i
wody różane inspirowane histo-
rycznymi recepturami.

Moc letnich atrakcji przygo-
towano też dla gości z Ukrainy.
Wszyscy mogą uczestniczyć w
zabawach na świeżym powie-
trzu, wypożyczyć kajaki lub
wziąć udział w warsztatach arty-

stycznych. W wybrane dni tygo-
dnia odbędą się też pokazy re-
konstrukcyjne wokół kuźni, dru-
karni i taboru królewskiego. W
weekendy można lepiej poznać
pałac i park podczas spaceru z
edukatorem. 

Codziennie można zwiedzić
wystawy: „Kolekcjonerstwo Po-
tockich”, „Księżyc i Tarcza So-
bieskiego. Heveliana dawne i
sztuka współczesna”, „Rekon-
strukcje ubiorów rekreacyjnych
od XVII do początku XX w.”, a
także „Rekonstrukcje ubiorów
historycznych z XVII–XVIII w.”.

Kto w ostatnich tygodniach
nie był w Wilanowie będzie za-
skoczony ilością rosnących kwia-
tów w parku i ogrodach. Rezy-
dencja dosłownie tonie w kwia-
tach. Ich zapachy po prostu odu-
rzają. Do zobaczenia w królew-
skiej rezydencji w Muzeum Pała-
cu Króla Jana III w Wilanowie!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wilanów letnią porą
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