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C hociaż specjaliści mass me-
diów doradzają, żeby po-
ważne środki masowego, a

także musowego przekazu – nawet
jeśli to okres ogórkowy – nie poru-
szały gównianych tematów, to jed-
nak poważna przecież „Gazeta Wy-
borcza” nie posłuchała tej rady i w
swoim stołecznym dodatku zamel-
dowała, że użytkownicy metra ma-
ją weekendowymi wieczorami i no-
cami poważny kłopot, ponieważ
już od 22.00 w metrze zamykane
są toalety. Następstwa tej defekacyj-
nej blokady są tak dramatyczne,
że nie opisze się tego piórem pod-
rzędnego dziennikarzyny, za jakie-
go akurat się uważam, jakkolwiek
dobrze pamiętam, że za czasów
PRL był taki dysponent uspołecz-
nionych publikatorów, który po-
uczał, że d...pa jest od sr....nia, a
dziennikarze od pisania. 

W tamtych czasach akurat
były tylko nieśmiały
próby wystartowania z

budową kolei podziemnej w War-
szawie, zresztą całkowicie nieuda-
ne. W kolei naziemnej natomiast
toalety po prostu wołały o pomstę
do nieba, królował bowiem wszech-
obecny brud i smród. Nawet trud-
no było się temu dziwić, skoro licz-
ba prywatnych środków transpor-
tu była zaledwie symboliczna, więc
wszyscy się pchali do pociągów, a
przy wsiadaniu do tychże w okre-
sie wakacyjnym działy się po pro-

stu dantejskie sceny.  Ówczesne po-
kolenie Polaków, nawykłe do bycia
wywożonym bydlęcymi wagona-
mi na ciężkie roboty w Kazachsta-
nie, Uzbekistanie lub na Syberię,
tak bardzo się przeciw socjalistycz-
nej władzy PRL nie buntowało, wie-
dząc, że w każdej chwili może tra-
fić się gorsza. Wielu ludzi doświad-
czonych wojną pamiętało owe by-
dlęce wagony, w który potrzeby fi-
zjologiczne załatwiało się po prostu
do dziury w podłodze. 

D ziś sytuacja i kultura bycia
uległy radykalnej zmianie,
mimo że dosyć popular-

nym miejscem defekacji pozosta-
ją np. okolice stadionu miejskiego
przy Łazienkowskiej, tylko z przy-
zwyczajenia zwanego stadionem
Legii – bo przecież obiekt nie jest
własnością tego klubu. Co do toa-
let, to zawsze czuję tam obrzydze-
nie, wchodząc do restauracji obok
sklepu z pamiątkami, bo w kibel-
kach wiecznie brudno. Nie wiem,
czy po to miasto Warszawa dołoży-
ło do budowy owego obiektu po-
nad 400 mln złotych, żeby restau-
racyjni goście mogli napawać się
smrodem.

P rzypomina mi to początki
Stadionu Dziesięciolecia po
drugiej stronie Wisły, odda-

nego do użytku w 1955 roku. Po-
dobno dostojni prominenci władzy
socjalistycznej mieli tam przy try-
bunie honorowej zaledwie jedno
„oczko” sedesowe do dyspozycji,
prosty lud zaś – do którego, chcąc,
nie chcąc – i ja się musiałem zali-
czać, chadzał się załatwiać w oko-
licznych krzakach. Co ciekawe,
swojski zapach, do jakiego tamże
nawykłem, udało mi się napotkać
dopiero wiele lat później w wy-
kwintnym Berlinie Zachodnim,
gdy tuż przed startem do wielkiego
biegu maratońskiego czterdzieści

tysięcy biegaczy i biegaczek defeko-
wało w przenośnych toaletach. 

W sporcie to jednak rzecz
normalna. W końcu ko-
larze uczestniczący w wy-

ścigach szosowych muszą na dłu-
gich etapach robić najzwyczajniej w
świecie pod siebie, bo nie ma czasu
na dyskretne udawanie się za po-
trzebą. Kiedyś jednego z czołowych
szosowców jadących w Wyścigu Po-
koju, zachował się tak, jakby był
żywym egzemplarzem legendar-
nych żarówek firmy Osram i po je-
go gwałtownej defekacji na rowerze
któryś nasz reprezentant miał całą
twarz w odchodach poprzedzające-

go go cyklisty. Co ciekawe, jedna z
młodych harcerek, czekających na
kolarzy przy mecie z kocami, zo-
stała poproszona o wycałowanie
tego obryzganego kałem nieszczę-
śnika, któremu tak się spieszyło pod
prysznic, że w końcu wygrał ów
etap. Harcerka wycałowała zwy-
cięzcę na oczach milionów telewi-
dzów, ale chyba nie była za bardzo
usatysfakcjonowana...

K iedyś w lekkoatletycznej re-
prezentacji Polski występo-
wał bardzo dobry cho-

dziarz, który – żeby się waliło lub
paliło – w trakcie każdego marszu
na 20 kilometrów musiał w pew-

nym momencie kucnąć i się wy-
próżnić. Kiedyś trafił mu się wy-
stęp na tym dystansie, ale na zasa-
dzie człapania w kółko po stadio-
nie. I na własne oczy zobaczyłem
wtedy, jak ten zawodnik schodzi
w pewnym momencie do stadio-
nowego tunelu, żeby czym prędzej
się załatwić. 

W Warszawie całkiem nie-
dawno zdarzyła się hi-
storia o swoistej drama-

turgii, bowiem jakiś starszy pan
tak długo czekał w kolejce w ban-
ku, że zaszła u niego gwałtowna
konieczność załatwienia grubszej
potrzeby. Pracowni tej placówki za

nic jednak nie chciały się zgodzić,
żeby staruszek zrobi tam kupę w
ich służbowej wygódce. Efekt był
taki, że zdesperowany klient na-
robił w majtki. 

W latach sześćdziesiątych
Jacek Fedorowicz i Bo-
gumił Kobiela prowadzi-

li w TVP oparty na amerykańskiej
formule program „Poznajmy się”,
filmując zachowania ludzi, który
odczuwali gwałtowną potrzebę wy-
próżnienia, a nie byli w stanie do-
stać się do toalety. Biedacy prze-
stępowali z nogi na nogę, klnąc na
czym świat stoi. 

W ’tedy akurat nie brako-
wało w stolicy Polski pu-
blicznych toalet, ale w

pewnym momencie zapanowała
moda na ich likwidowanie. Jako
jedna z pierwszych toalet ulicznych
straciła swoją pierwotną funkcję
mała rotunda u zbiegu Świętokrzy-
skiej i Emilii Plater, nosząca nie-
zbyt wyszukaną nazwę „szczalni”.
No i w tym mało prestiżowym
przybytku pijalnię wód dobrze zde-
zynfekowanych otworzył mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą Włady-
sław Komar. Gdy po zagraniu w
filmie Romana Polańskiego „Pira-
ci” Władek powróci do kraju, a w
ślad za nim przybył z emigracji Po-
lański, okazało się, że przyszło mu
wypić wraz z Emmanuelle Seigner
powitalnego szampana właśnie w
owej szczalni, gdzie i ja miałem ho-
nor wznieść toast na cześć mistrza
kina i jego francuskiej połowicy.
Dziś knajpa w byłym ustępie to w
Warszawie nie nowość. A władze
chyba za bardzo zapominają o
drugim, końcu łańcucha pokar-
mowego – o który to koniec też
trzeba zadbać.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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Broni brakowało...
Walki powstańcze na Moko-

towie były jednymi z najdłuż-
szych w Warszawie. Oddziały
Armii Krajowej walczyły do 27
września 1944 roku. Skapitu-
lowały dopiero po bohaterskiej
i zaciętej obronie w obliczu
zmasowanego ataku i przewagi
wroga, intensywnego bombar-
dowania lotniczego i artyleryj-
skiego; przy wyczerpaniu amu-
nicji, środków bojowych i stra-
tach ludzkich. 

Podobnie jak dziś, Mokotów
był rozległą dzielnicą, która w
trakcie okupacji niemieckiej zo-
stała obsadzona przez załogi nie-
mieckie, wyposażone w broń
ciężką i przygotowane do obrony.
Dzielnica była zamieszkiwana
przez liczne skupiska Niemców,
a na jej  terenie mieściły się ufor-
tyfikowane koszary i posterunki
SS, żandarmerii oraz jednostek
wojskowych. Skoncentrowane w
punktach wyjściowych oddziały
AK atak na wybrane wcześniej
cele i obiekty rozpoczęły o go-
dzinie 17 w dniu 1 sierpnia.  Po-
mimo bohaterstwa i poświęce-
nia, powstańcom nie udało się
zdobyć w pierwszych godzinach
walki praktycznie żadnego z wy-
znaczonych celów. Natarcie zała-
mywało się w morderczym ogniu
wroga. Przesądziło o tym przede
wszystkim niedostateczne – de-
likatnie to określając – uzbrojenie
powstańców oraz brak broni
ciężkiej, niezbędnej do zdobycia
umocnionych stanowisk.

Atak z kilku kierunków  na ca-
łej długości ulicy Rakowieckiej,
został odparty przy dotkliwych
stratach powstańców. Podobnie
było w przypadku nieudanego
szturmu  Zgrupowania Artyle-
ryjskiego AK „Granat” na nie-
miecką baterię na Polu Moko-
towskim. 

„Baszta” się nie załamuje
Niepowodzeniem zakończyły

się także ataki pierwszego dnia
powstania batalionów doboro-
wej jednostki Armii Krajowej –
pułku „Baszta”. Batalionowi „Bał-
tyk” nie udało się opanować ko-
szar jednostki SS przy skrzyżowa-
niu Narbutta i Kazimierzowskiej.
Ciężkimi stratami własnymi za-
kończyło się natarcie batalionu
„Olza” na umocniony punkt wro-
ga przy ulicy Dworkowej oraz na
silnie obsadzony przez Niemców
„dom Wedla” przy ulicy Puław-
skiej.  Nieskuteczny był także
szturm batalionu „Karpaty” na
teren wyścigów konnych na Słu-
żewcu. Pomimo pewnych po-
czątkowych sukcesów – powstań-
cy zdobyli bowiem sporo broni i
amunicji – przewaga uzbrojenia
wroga zadecydowała również o
wyniku tego starcia.

Niepowodzenie pierwszych
godzin powstania nie załamało
dowódcy pułku „Baszta”, ppłk.
„Daniela” – Stanisława Kamiń-
skiego. W godzinach nocnych
batalion „Bałtyk” oraz kompa-

nia „O3” ponownie zaatakowa-
ły koszary przy ulicy Narbutta i
Kazimierzowskiej oraz „dom
Wedla”. Niestety, również i to
natarcie zakończyło się poraż-
ką.  W nocy z 1 na 2 sierpnia na
Mokotów zaczęły przechodzić
pierwsze jednostki AK z innych
dzielnic. Część z nich była zdzie-
siątkowana po nieudanych ata-
kach o godzinie „W”. W następ-
nych godzinach i dniach na Mo-
kotów przebiły się inne oddziały,
m.in. dywizjon „Jeleń” i szwole-
żerowie dowodzeni przez por.
„Górala” – Aleksandra Tyszkie-
wicza. Wczesnym rankiem 2
sierpnia żołnierze „Baszty” za-
jęli domy i bloki między Odyńca
a Goszczyńskiego, Puławską i
Aleją Niepodległości.  

Zwycięski atak 
przy ul. Woronicza

Około godziny 10 dowódca
„Baszty” rzucił do kontrataku
przeciwko natarciu niemieckie-
mu  kompanie „B2” i „B3” z bata-
lionu „Bałtyk”. Przeprowadzone
z furią przeciwnatarcie odrzuciło
wroga aż do ulicy Woronicza. Po
kilku godzinach walki powstańcy
wdarli się do szkoły przy ulicy
Woronicza, przekształconej w ko-
szary i całkowicie ją zdobyli. Był
to pierwszy znaczący sukces tak-
tyczny mokotowskich powstań-
ców. Wzięto do niewoli jeńców,
zdobyto dużą ilość broni, amuni-
cji – łącznie z granatnikami. Zwy-
cięskie starcie wzmocniło mora-
le żołnierzy AK  i wywołało pozy-
tywny efekt  psychologiczny. Pod
rozkazy ppłk. „Daniela” zaczęły
zgłaszać się inne, mniejsze od-
działy AK oraz ochotnicy. Ten suk-
ces spowodował, że nastąpiła
pewna stabilizacja. Historia Po-
wstania na Mokotowie dopiero
się zaczynała, a wraz z nią począ-
tek powstańczej legendy „Basz-
ty”. Dyspozycyjny pułk Komen-
dy Głównej AK, którego konspira-
cyjne początki sięgały końca 1939
roku, był najlepszą pod wzglę-
dem uzbrojenia, wyszkolenia i
doświadczenia (obok zgrupowa-
nia „Radosław” na Woli) jednost-
ką AK w dniu 1 sierpnia. I tak  jak
Wola miała swoich „chłopców od
„Parasola”, tak Mokotów miał żoł-
nierzy „Baszty”, którzy do końca
byli „sercem i duszą” powstań-
czej epopei tej dzielnicy.

Wzruszający 
„Marsz Mokotowa”

Po zdobyciu koszar przy uli-
cy Woronicza mokotowskie po-
wstanie trwało jeszcze przez 57
długich dni i nocy. O męstwie i
heroizmie walczących w po-
wstańczych szeregach ale także
o bezmiarze tragedii i martyro-
logii ludności cywilnej, ginącej i
bestialsko mordowanej; świad-
czą dziś liczne tablice pamięci,
pomniki i obeliski w dzielnicy.
Każdy z nich jest niemym świa-
dectwem tamtych dni i upamięt-
nia dramatyczne, często pełne
grozy wydarzenia. 

Pomnik Mokotów Walczący
1944, w parku im. Orlicz -Dre-
szera, upamiętnia żołnierzy puł-
ku „Baszta” oraz innych Moko-
towskich Oddziałów Powstań-
czych walczących zaciekle na te-
renie „Królikarni”,  w szkole przy
ulicy Woronicza oraz w innych

miejscach Mokotowa. Boje te
swoją zaciekłością i nieustępli-
wością przypominały walki od-
działów AK na Starym Mieście.
Innym świadectwem są miejsca
upamiętniające powstańców i
ludność cywilną zamordowaną
przez Niemców: przy ulicy Ra-
kowieckiej 61, gdzie 2 sierpnia
1944 roku oddział SS zmasakro-
wał kilkudziesięciu zakonników
i osoby cywilne oraz przy ulicy
Dworkowej. Kilka godzin po pod-
pisaniu kapitulacji Mokotowa w
dniu 27 września 1944 roku,
Niemcy zamordowali blisko 120
powstańców (głównie z „Basz-
ty”), którzy po kilkudziesięciu
godzinach marszu kanałami, wy-
czerpani, wyszli przez właz przy
ulicy Dworkowej.

I w końcu ostatni symbol tam-
tych dni. Znajduje się przy ulicy
Puławskiej 59 w wieżyczce słyn-
nego mokotowskiego „Gołębni-
ka”. Każdego dnia o 17, już od 50
lat, dla przypomnienia owej go-
dziny „W”, rozlega się pieśń
„Marsz Mokotowa”. Stworzona
pod koniec sierpnia, w przerwie
powstańczych walk przez „Karni-
sza” – Mirosława Jezierskiego i

„Krzysztofa” – Jana Markowskie-
go, stała się nieoficjalnym hym-
nem powstańczego Mokotowa.
Szybko zdobyła serca  walczą-
cych w innych dzielnicach War-
szawy, a spopularyzował ją Mie-
czysław Fogg, po raz pierwszy
śpiewając „Marsz Mokotowa” w
auli Wydziału Architektury przy
ulicy Koszykowej. Każdego 1
sierpnia uroczysty pochód kom-
batantów, mieszkańców dzielni-
cy oraz władz samorządowych
zawsze zatrzymuje się przy  tabli-
cy upamiętniającej twórców
„Marszu” umieszczonej przy uli-
cy Puławskiej 59. 

Uroczystości poświęcone po-
wstaniu na Mokotowie,  uczest-
nikom walk oraz ofiarom mają
długą, wieloletnią tradycję opar-
tą m. in. na współpracy władz
samorządowych i  środowisk
kombatanckich oraz na inicjaty-
wach społecznych. Staraniem
władz samorządowych dzielnicy
Mokotów w sierpniu i wrześniu
będą miały miejsce różne wyda-
rzenia towarzyszące tegorocz-
nym obchodom 75. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego. Pełną
listę podajemy poniżej.

33 SSIIEERRPPNNIIAA,, ggooddzz.. 1122..3300
Biblioteka Multimedialna, ul. Tyniecka 40A
I edycja gry miejskiej „Powstanie Warszawskie na

Mokotowie”

66,, 2200,, 2277 SSIIEERRPPNNIIAA oorraazz 33,, 1100 ii 2244 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,,
ggooddzz.. 1188..0000-1199..0000

Kopiec Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka
Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych przy

„Ognisku Pamięci” – koncerty instrumentalne w
wykonaniu A. Starowicz i T. Borucha

77 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1122..3300 
Biblioteka Multimedialna, ul. Tyniecka 40A
II edycja gry miejskiej „Powstanie Warszawskie

na Mokotowie”

77 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1199..0000 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli, 

ul. Rakowiecka 61
Koncert słowno-muzyczny „Drogi do Niepodle-

głej” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej oraz 
Teresy Lipowskiej

1144 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2200..0000 
Kościół św. Dominika, ul. Dominikańska 2
Koncert z cyklu „W hołdzie Powstańcom i Warsza-

wie” w wykonaniu pianisty Pawła Kowalskiego i 
Orkiestry Warsaw Camerata pod dyrekcją Pawła
Kos-Nowickiego

2277 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1199..3300 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli, 

ul. Rakowiecka 61 
Program muzyczny zespołu „Armia”, „Stutthof.

Apel Cieni” 

2299 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1199..0000 
Kościół św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95a
Koncert z cyklu „W hołdzie Powstańcom i Warsza-

wie” - „Requiem” W. A. Mozarta w wykonaniu 
Orkiestry i Chóru Polskiej Opery Królewskiej

55 PPAAŹDDZZIIEERRNNIIKKAA,, ggooddzz.. 1199..3300 
Parafia Matki Bożej Anielskiej, ul. Modzelewskie-

go 98a
„Sacrum i Patria” pieśni sakralne i patriotyczne w

wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

11 SSIIEERRPPNNIIAA
ggooddzz.. 99..0000
Głaz przed bramą Torów Wyścigów Konnych, 

ul. Puławska 266
Złożenie kwiatów

ggooddzz.. 1100..0000 
Park im. gen. G. Orlicz-Dreszera, ul. Puławska

Uroczystości pod pomnikiem „Mokotów Walczą-
cy 1944”

„Marsz Mokotowa” - przemarsz ulicą Puławską 
Złożenie kwiatów przy „Gołębniku” pod tabli-

cą przy ul. Puławskiej 59 i przy obelisku na ul.
Dworkowej

ggooddzz.. 1177..3300 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Złożenie kwiatów przy kwaterze pułku „AK Baszta”

ggooddzz.. 2211..0000 
Kopiec Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka
Uroczystości pod pomnikiem Polski Walczącej,

rozpalenie „Ogniska Pamięci”

22 SSIIEERRPPNNIIAA
ggooddzz.. 1166..3300 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli, ul.

Rakowiecka 61  
Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Do-

mu Zakonników i w „Krypcie Męczenników”

ggooddzz.. 1177..0000 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli, ul.

Rakowiecka 61  
Msza św. w intencji pomordowanych w Powsta-

niu Warszawskim zakonników i mieszkańców 
Warszawy

55 SSIIEERRPPNNIIAA
ggooddzz.. 1122..0000
Tablica pamięci Krzysztofa K. Baczyńskiego, 

ul. Hołówki 3
Złożenie kwiatów

2277 WWRRZZEEŚŚNNIIAA
ggooddzz.. 99..0000
Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Puław-

ska 95
Msza św. w intencji pomordowanych i poległych

żołnierzy w Powstaniu Warszawskim i złożenie kwia-
tów pod tablicą poświęconą żołnierzom pułku 
„AK Baszta”

ggooddzz.. 1100..1155 
Tablica pamięci Mieszkańców Mokotowa, ul. 

Puławska 71 
Złożenie kwiatów

ggooddzz.. 1111..0000 
Obelisk Pomordowanych Powstańców, ul. Dwor-

kowa 
Uroczystości i złożenie kwiatów

22 PPAAŹDDZZIIEERRNNIIKKAA
ggooddzz.. 1188..0000 
Kopiec Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka 
Uroczystości pod pomnikiem Polski Walczącej,

wygaszenie „Ogniska Pamięci”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE OBCHODOM

MOKOTOWSKA PAMIĘĆ POWSTANIA
Ten dzień od lat w Warszawie jest szczególny. Pomimo
że 1 sierpnia minie 75 lat od wybuchu najbardziej tra-
gicznego powstania w dziejach Polski, pamięć o tam-
tych dniach  heroizmu, ale również dramatu i grozy,
żywa jest w świadomości nie tylko mieszkańców stoli-
cy. Stało się już poniekąd warszawską tradycją, że
obok uroczystości centralnych istnieje szereg obcho-
dów lokalnych, organizowanych przez organizacje
kombatanckie i władze poszczególnych dzielnic, w
miejscach i dniach szczególnie ważnych dla uczczenia
powstańczego zrywu.

Materiał przygotowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów
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Niedziela z hiszpańską nutą!
W najbliższą niedzielę, 4 sierpnia, kolejny koncert z cyklu

„Muzyczne niedziele na Ursynowie – bezpłatne letnie koncer-
ty muzyki klasycznej w plenerze” realizowany w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego 2019. Na spotkanie z muzyką hiszpań-
ską ursynowian zaproszą Wiktoria Szubelak oraz Maciej Prze-
strzelski. Koncert, którego organizatorem jest Urząd Dzielnicy
Ursynów odbędzie się na terenie zieleni na Olkówku, przy ul.
Puszczyka o godzinie 14.00 – wstęp wolny. 

Wiktoria Szubelak to jedna z najbardziej utalentowanych
polskich gitarzystek. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryde-
ryka Chopina w Warszawie, Akademię Muzyczną w Łodzi oraz
studium podyplomowe w Musikene w San Sebastian w Hisz-
panii. Gra na gitarze jest dla niej pasją, a jej koncerty odbywa-
ją się na całym świecie. Jest jurorką międzynarodowych kon-
kursów w Chile i Urugwaju. Kilka lat temu założyła na Ursyno-
wie Akademię Gitary, w której kształcić się mogę i dzieci i do-
rośli. Podczas koncertu towarzyszyć jej będzie Maciej Prze-
strzelski, wybitny skrzypek, koncertmistrz Orkiestry Teatru
Wielkiego w Warszawie.

Artur Dutkiewicz solo
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b)

zaprasza na koncert z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Artur Dutkiewicz wystąpi dla ursynowskiej
publiczności 1 sierpnia o godz. 20.00. W programie koncertu
znajdą się autorskie mazurki oraz utwory Krzysztofa Komedy
i Czesława Niemena. Wstęp wolny. 

Artur Dutkiewicz to wybitny polski pianista jazzowy i kom-
pozytor. Urodził się w 1958 r. w Pińczowie (woj. Świętokrzy-
skie). Jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej
w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem. Laureat wielu
konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. Finalista presti-
żowego Thelonious Monk International Competition w Wa-
szyngtonie. Jako pierwszy polski muzyk jazzowy miał swój re-
cital na MIDEM w Cannes w 1988r. 

Ruszyła zbiórka dla dzieci
z sali wybudzeń w Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Ce-
lem akcji jest zebranie
pluszaków, które trafią
do dzieci po zabiegach
operacyjnych – aby tym
samym złagodzić stres
związany z pobytem w
szpitalu. 

Zbiórka prowadzona w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów potrwa
do końca września – pluszaki
można zostawić w pojemniku
zlokalizowanym na parterze
obok informacji głównej. Pod-
czas inauguracji do pojemnika
trafiło 50 misiów Ursynków,
przekazanych przez władze
dzielnicy.

Inicjatorką tego przedsięwzię-
cia jest Anna Ojer, która w uzna-
niu za swoja działalność społecz-
ną w 2018 została wybrana War-
szawianką Roku. Pani Anna zało-
żyła społeczność „SOS Mieszkań-
cy Wawra rodzicom z CZD (Cen-
trum Zdrowia Dziecka)”, której
członkowie zajmują się pomocą
dla rodziców dzieci przebywają-

cych w CZD - m.in. dostarczają
koce, środki czystości, ubrania,
a także organizują noclegi, robią
zakupy, piorą i prasują.

To nie pierwsza tego typu ini-
cjatywa na Ursynowie. Jak pod-
kreślają ursynowscy urzędnicy,
Urząd Dzielnicy Ursynów zreali-
zował akcję #PrzytulMiś, pole-
gająca na zbiórce maskotek - mi-
siów, które były ofiarowywane
każdemu pokrzywdzonemu w
wypadku dziecku, podczas po-
mocy udzielanej przez zespoły
ratownictwa medycznego Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sani-
tarnego „Meditrans” W Warsza-
wie. W wyniku akcji ponad ty-
siąc pluszaków trafiło do dzie-
ci! Po uruchomieniu Szpitala Po-
łudniowego, urząd planuje ko-
lejne zbiórki, aby i tam pluszaki
trafiły w do młodych pacjentów.

- Za każdym razem gdy rozpo-
czynamy taką akcję wiem, że robi-
my coś niezwykle dobrego dla naj-
młodszych, bo to właśnie zabaw-
ki, a przede wszystkim pluszaki
tworzą magię dzieciństwa, a dzie-
ciom dają poczucie bezpieczeń-
stwa. Zachęcam mieszkańców do
jak zwykle aktywnego udziału -
dzieci czekają na pluszaki, za któ-
re podziękują bezcennym uśmie-
chem – mówi o akcji burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa.

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Ursynów, zakończy-
ła się modernizacja trzech placów zabaw na Osiedlu
Kabaty. 

Nowe wyposażenie otrzymały place przy Dembego 19, Dembe-
go 24 oraz Dembego 28. Koszt zrealizowanej w ramach Budżetu Par-
tycypacyjnego inwestycji to 118.380,00 zł. Dzieci z Ursynowa mo-
gą już korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury. Na projekt za-
głosowało 1451 osób.

- Realizujemy w dzielnicy sporo inwestycji, ale te, które są dedy-
kowane najmłodszym dają mi najwięcej radości. Trzy place za-
baw, których modernizacja właśnie się zakończyła, to powód do za-
dowolenia dla mnie, ale jeszcze większy dla dzieci, które będą z tych
placów korzystać – mówi burmistrz Robert Kempa.

Pierwsze Ursynowskie
Karaoke odbyło się w 
miniony piątek w Lasku
Brzozowym. 

Była to pierwsza taka impreza
w ursynowskim plenerze, na któ-
rą licznie przybyli mieszkańcy.
Wszyscy świetnie się bawili –
wśród śpiewających dało się do-
strzec ursynowskich polityków. 

Kolejne II Ursynowskie Kara-
oke, które odbędzie się 25 sierp-
nia w niedzielę o godz. 17.00 w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury
przy ul. Kajakowej 12, zorgani-
zowane zostanie przez Urząd
Dzielnicy Ursynów z inicjatywy
Radnych Komisji Kultury, Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Ra-
dy Dzielnicy Ursynów.

Ursynowscy Seniorzy w 2019 roku
nie mogą narzekać na nudę. Dziel-
nica przeznacza w tym roku na in-
tegrację mieszkańców w wieku po-
wyżej 60 lat aż 500 tysięcy złotych. 

W drugim półroczu dofinansowanie ze
środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy otrzymało 12 organizacji, któ-
rych zadaniem jest zaoferowanie Seniorom
sposobów na przyjemne i pożyteczne spę-
dzanie czasu w gronie osób, które łączy doj-
rzały wiek i wspólna pasja. 

Nowością w ursynowskiej ofercie dla Senio-
rów na drugą połowę roku są między innymi let-
nie turnieje w brydżu sportowym. Projekt reali-
zowany jest przez Warszawski Związek Brydża
Sportowego w Centrum Sportów Umysłowych
przy ulicy Polinezyjskiej 10. Turniejom towa-
rzyszą wykłady doszkalające, których celem
jest podniesienie umiejętności uczestników.

– Cieszy mnie, że w kolejnych konkur-
sach dotacyjnych pojawiają się coraz to no-
we pomysły budujące ofertę dla dojrzałych
mieszkańców naszej dzielnicy. Ursynowscy
Seniorzy zaskakują aktywnością, pozytyw-
ną energią i otwartością. Mam nadzieję, że
dobre samopoczucie uczestników zajęć wy-
nika w jakimś stopniu właśnie z tego, że
udaje nam się wspólnie z organizacjami po-
zarządowymi trafić w gusta naszych Senio-
rów – mówi Jakub Berent, zastępca burmi-
strza dzielnicy Ursynów. 

Wśród projektów realizowanych z myślą
o integracji mieszkańców Ursynowa 60+ są
zajęcia językowe, warsztaty plastyczne, spo-
tkania fotograficzne, gry planszowe, kluby
podróżnika i wiele innych. Miłośnicy tańca
do wyboru mają między innymi kursy tan-

ga argentyńskiego prowadzone przez za-
wodowych tancerzy ze Stowarzyszenia „La
Mirada” oraz wieczorki taneczne odbywa-
jące się z inicjatywy Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej w Natolińskim Ośrodku
Kultury.

W ofercie dla Seniorów nie brakuje rów-
nież pozycji, które odnoszą się do bezpie-
czeństwa. Na przykład Fundacja Verita przy-
bliża uczestnikom organizowanych przez

siebie warsztatów zagadnienia, związane z
korzystaniem z internetu, prawami konsu-
menta oraz zabezpieczeniem własnego do-
bytku przez kradzieżą lub wyłudzeniem.

Większość zajęć dla ursynowskich Senio-
rów, przewidzianych na drugie półrocze,
ruszy po wakacjach. Informacje na temat
rekrutacji uczestników będą dostępne na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy pod
adresem www.ursynow.pl.

Zaśpiewali jak z nut w Lasku Brzozowym

Pluszaki trafią do Centrum Zdrowia Dziecka

Dzielnica 
modernizuje 
place zabaw!

Ursynów – pół miliona na Seniora

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa UUrrssyynnoowwsskkiieejj RRaaddyy SSeenniioorróóww IIrreennaa WWuuttttkkee-MMiisszzcczzaakk oorraazz zzaassttęęppccaa 
bbuurrmmiissttrrzzaa ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww JJaakkuubb BBeerreenntt..
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Pamięć o przeszłości - „Kanał” Wajdy
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Centrum Kultury Filmowej im.
Andrzeja Wajdy zaprasza do Domu Kultury „KADR” na niezwykłe spotkanie z fil-
mem swojego Patrona. Nie ma bardziej stosownego dnia, by wrócić do tego poraża-
jącego dzieła. Gościem specjalnym wieczoru będzie Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Każdego roku ten dzień jest w Warszawie dniem szczególnym – rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego odmienia w Godzinie „W” nasze miasto i każe myśleć jego mieszkańcom o Histo-
rii. Kolejne pokolenia mierzą się co roku z pamięcią o tym, co wydarzyło się w stolicy w 1944 ro-
ku. Powstańczy zryw warszawiaków przedstawiany był w kinie przez różnych twórców i w roz-
maitych okresach. „Kanał”, zrealizowany przez Andrzeja Wajdę dwanaście lat po traumie Powsta-
nia Warszawskiego, powstał z potrzeby reżysera – świadka wojennej zawieruchy, by mówić gło-
sem zmarłych. W „Autobiografii. Kino i reszta świata” Andrzej Wajda pisał:

To prawda, że powstańcy zostali skrzywdzeni, i film powinien był im to wynagrodzić. Ale War-
szawa w ruinie była jednym wielkim znakiem zapytania o sens powstańczego czynu. Nie zwycię-
ska barykada, lecz ucieczka kanałem wydawała się scenerią, która pokazywała prawdę.

Historia oddziału powstańców, którzy z niemieckiego okrążenia próbują wyrwać się przemie-
rzając miasto kanałami, rozpoczyna się 25 września na Mokotowie. Krótko przed upadkiem Po-
wstania nieliczny już oddział przedziera się krętymi korytarzami pod ziemią, pośród ciemności
i ekskrementów, u włazów do kanałów czyhają Niemcy, oddział się rozpada. Próba wydostania
się z okrążenia nie może być w tym piekle udana…

Scenarzystą „Kanału” został uczestnik walk ulicznych w Warszawie w lecie 1944 r. Jerzy Stefan
Stawiński, którego opowiadanie podsunął Wajdzie Tadeusz Konwicki. Film otrzymał Nagrodę Spe-
cjalną Jury „Srebrną Palmę” na X Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1957 r. 

Pierwsze dzieło polskiej szkoły filmowej po dziś dzień pozostaje obrazem przejmującym oraz
niezrównanym w sile swojego wydźwięku. W role powstańców wcielili się: Terasa Iżewska (Sto-
krotka), Tadeusz Janczar (Korab), Wieńczysław Gliński (Zadra), Tadeusz Gwiazdowski (Kula),
Stanisław Mikulski (Smukły), Emil Karewicz (Mądry), Władysław Sheybal (Kompozytor), Tere-
sa Berezowska (Halinka). Za kamerą stanął Jerzy Lipman, a prowadził ją Jerzy Wójcik.

DDaattaa:: 1 sierpnia, godz. 19:00
MMiieejjssccee:: Dom Kultury „KADR”, ul. Przemysława Gintrowskiego 32
WWssttęępp wwoollnnyy..
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Prawie każdy wie, że Fryderyk
Chopin to klasyczny kompozy-
tor i pianista. Ale Chopin grany
na gitarze, kontrabasie, skrzyp-
cach? Rzeczywiście, trudno so-
bie wyobrazić. Okazja do nowe-
go spojrzenia na muzykę Chopi-
na pojawiła się w ostatnią sobo-
tę podczas plenerowego, a do-
kładniej podwórkowego, kon-
certu “Chopin on String” na ka-
backim Placu Przy Fontannie.  

To już drugi koncert jazzowy w ra-
mach “Muzycznych niedzieli na Ursyno-
wie” realizowany dzięki Budżetowi Par-
tycypacyjnemu.  W programie przewi-
dziano mazurki, preludia, nokturny ,
walce - wszystko Fryderyka Chopina,
ale w opracowaniach i improwizacjach
jazzowych. 

Muzycy jazzowi i klasyczni
Wykonawcy - Trio Macieja Strzel-

czyka, to znakomici muzycy i inter-
pretatorzy muzyki klasycznej i jazzo-
wej. Maciej Strzelczyk uchodzi za naj-
lepszego polskiego skrzypka jazzowe-
go. Romuald  Erenc  jest wybitnym gi-
tarzystą klasycznym, od wielu lat kon-
certującym w kraju i na świecie. Piotr

Rodowicz - to wielka potęga kontraba-
su w jazzie polskim, występujący z wy-
bitnymi gwiazdami w kraju i za grani-
cą.  Skrzypce , gitara i kontrabas -  łącz-
nie nie przypadkowo, stały się alter-
natywą wobec fortepianu, gdyż dźwię-
ki tych instrumentów znakomicie
umożliwiały niestandardowe interpre-
tacje muzyki Fryderyka Chopina.  Mu-
zyków z Trio  zawsze intrygowała myśl,
co mogłoby się wydarzyć, gdyby Cho-
pin był skrzypkiem, gitarzystą lub kon-
trabasistą. Idea ta przyświecała pro-
jektowi „Chopin on Strings”. Wszystkie
utwory, które znalazły się w projek-
cie, zostały tak zaaranżowane, jakby to
właśnie te instrumenty miały odgry-
wać decydującą rolę w muzyce Fryde-
ryka Chopina. Oprócz wyeksponowa-
nia oryginalnych tematów, muzycy do-
dają jeszcze aspekt improwizacji, któ-
ry jest bardzo im bliski. Tworzą bardzo
ciekawą propozycję dla  kochających
muzykę Chopina, rozszerzając spoj-
rzenie na świeże i twórcze nurty we
współczesnej sztuce.

Dobre dziesięć minut  przed koncer-
tem prawie cały  Plac Przy Fontannie
wypełniony był publicznością. Przyby-
li  słuchacze nie tylko z pobliskich Ka-
bat, ale również z innych rejonów Ur-
synowa, a nawet z odległych dzielnic
Warszawy. Władze Ursynowa repre-
zentowali Karolina Zdrodowska  wice-
przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursy-
nów i Klaudiusz Ostrowski wicebur-
mistrz Ursynowa.

- Jestem tu pierwszy raz dzisiaj i jest
to dla mnie coś nowego - powiedziała
przed koncertem Karolina Zdrodow-
ska. - Słyszałam, że frekwencja na Ka-
batach za każdym razem dopisuje i
jest to super lokalizacja, co potwier-

dza, że już teraz prawie wszystkie miej-
sca są zajęte. Kto przyjdzie za pięć mi-
nut, będzie musiał stać. Chciałam zo-
baczyć ten koncert, ponieważ lubię
muzykę zarówno klasyczną jak i jazzo-
wą - mówiła Karolina Zdrodowska.
Wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski
dodał - A mnie szczególnie interesuje
to pytanie, które wiąże się z dzisiej-
szym koncertem, co by było, gdyby
Chopin grał na skrzypcach czyli na
strunach szeroko rozumianych. Dla-
tego przyszedłem  dziś posłuchać. Pu-
bliczność  dopisała imponująco, jak
zwykle na Kabatach, i mamy teraz chy-
ba “nadkomplet” - zauważył wicebur-
mistrz Ostrowski.

Chopin i takie instrumenty?
Dla wielu osób muzyka chopinow-

ska nieodłącznie wiąże się tylko z for-
tepianem, no a dla ubogich ostatecznie
z pianinem. Wspaniałe koncerty  for-
tepianowe e-moll i f-moll pianiści wy-
konują już z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej, jednak wiodącym i do-
minującym instrumentem pozostaje
zawsze fortepian. W wielu przypad-
kach interpretacja tradycyjna i kanon
wykonawczy są absolutnie nieprze-
kraczalne. 

Przekonał się o tym m.in. 22 -letni
Ivo Pogorelić w 1980 roku podczas X
Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie. Uchodzący za geniusza pia-
nistycznego, choć nieco kontrowersyj-
nego, będąc laureatem i zdobywcą licz-
nych pierwszych nagród podczas wcze-
śniejszych konkursów międzynarodo-
wych, w Warszawie nie zdobył żadnej
z głównych nagród. Odpadł w III etapie
decyzją konserwatywnie nastawionej

większości  jurorów, którzy nie dopuści-
li go do finału. Jego interpretacje oce-
niono jako zbyt kontrowersyjne, od-
biegające od kanonu wykonawczego i
o zgrozo - zawierające błędy nutowe
(jak w przysłowiu - “złej tanecznicy
przeszkadza rąbek u spódnicy”). Wy-
buchł skandal, dwoje jurorów, w tym
wybitna pianistka i wcześniejsza zwy-
ciężczyni  VII Konkursu w 1965 roku
Martha Argerich, na znak protestu zre-
zygnowali z udziału w jury. Oczywi-
ście nie wpłynęło to na decyzje star-
szych państwa, który w konserwatyw-
nym kręgu świętowali zwycięstwo tra-
dycji nad nowoczesnością. I również
nie przeszkodziło w dalszej  karierze
Ivo Pogorelicia, który szybko rozpo-
czął współpracę z najwybitniejszymi
światowymi orkiestrami i najważniej-
szymi wytwórniami płytowymi. Nie-
mniej, jakaś nauka a przynajmniej po-
tencjalne zagrożenie pozostały.

- Dlaczego Chopin i te właśnie instru-
menty? - pytam muzyków z trio, któ-
rych wykonania są niezwykle oryginal-
ne, choć dla konserwatystów mogłyby
być  zbyt odbiegające od kanonu chopi-
nowskiego. 

- To, że Chopin był wybitnym kompo-
zytorem i jest bardzo nośny, to wiado-
mo, ale również zwykła przekora - od-
powiada skrzypek Maciej Strzelczyk. -
. Można przyjąć, że gitara jest tu tym sa-
mym, czym w oryginale był fortepian,
i nadaje klasyczny charakter. Chodziło
o to, by znaleźć jakieś nowe tony, oczy-
wiście traktując Chopina bardzo po-
ważnie. Każdy z nas jest nauczycielem
muzyki (akademickim - BL), choć na-
uczyciele w Polsce uważają, że nie moż-
na grać Chopina na innych instrumen-
tach. Ale to kompozytor narodowy i nie
ma powodu, by inni instrumentaliści
nie mogli grać jego muzyki - mówił Ma-
ciej Strzelczyk. 

- Wszyscy wielcy klasycy też improwi-
zowali -  włącza się kontrabasista Piotr
Rodowicz. - . Chopin też improwizo-
wał, a  utwory zapisane to jakby zasty-
głe improwizacje.  Już w średniowieczu
dopuszczano możliwość improwizacji,
w zależności od interpretacji wykonaw-
cy zwiększając czas  trwania nuty lub
pauzy (tzw. fermata). W późniejszych
latach wykorzystywano tzw. kadencję
czyli połączenie akordów kończących
utwór muzyczny lub jego część, po któ-
rych orkiestra milkła a solista mógł po-
pisać się swoją wirtuozerią.  Wybieramy
utwory najbardziej popularne, między
innymi preludia, walczyki, mazurki. Ale
traktujemy je z ogromną pokorą w sen-
sie wykonywania samych tematów, a
dalej to już improwizacja - wyjaśniał
Piotr Rodowicz.

Chopin wpłynął na jazz
Płyną piękne dźwięki, widać, że mu-

zycy wtapiają się w wykonywane utwo-
ry. Mazurek A-moll op. 67, potem pre-
ludium E-moll, bardzo specyficzny
utwór. 

- Wielu kompozytorów powołuje się
właśnie na ten utwór jako na swoją in-

spirację - wyjaśnia Piotr Rodowicz po
wykonaniu utworu przez Trio. - Mię-
dzy innymi Antonio Carlos Jobim,
twórca muzyki do filmu “Czarny Orfe-
usz”, za którą w 1959 roku otrzymał
nagrodę Oscara, napisał swój świato-
wy przebój bazując dokładnie na tym
właśnie preludium. Z kolei inny fanta-
styczny utwór Chopina to preludium g-
moll op. 28.  Fascynuje tu pomysło-
wość i świadomość harmoniczna Fry-
deryka Chopina. Jesteśmy jazzmana-
mi i dokładnie wiemy, jak Chopin
wpłynął na muzykę jazzową. Niektóre
pomysły harmoniczne są w jazzie sto-
sowane właśnie dzięki niemu - opo-
wiadał Piotr Rodowicz. 

Niespodziewanie, trochę spóźnio-
ny,  pojawił się burmistrz Robert Kem-
pa. Robił zdjęcia smartfonem, filmo-
wał, widać było, że ta muzyka go po-
chłania. - To jest absolutnie nowe
brzmienie, coś czego warto posłuchać
- mówił po koncercie burmistrz Kem-
pa. - I warto byłoby zobaczyć, co by
było, gdyby Chopin komponował swo-
je utwory na skrzypce czy na kontra-
bas. Aż żal po tych dwustu latach, że o
tym nie pomyślał. Szanując wykonanie
na fortepianie, mamy tu jednak coś
nowego i nowatorskiego, i warto tego
posłuchać - stwierdził burmistrz Ro-
bert Kempa.

Muzycy grają, płyną dźwięki muzy-
ki. Czasem nostalgicznie, czasem z
większą werwą, ale ciągle z tempera-
mentem i zarazem z głębią uczucio-
wą. Wystarczy porównać klasyczne
wykonanie fortepianowe z takim wła-
śnie wykonaniem jazzowym, choćby
preludium c-moll op. 28. Klasyczna
interpretacja ,  patetyczna, głęboka,
czasem nawet ponura i groźna, jest
przez muzyków z trio przeciwstawio-
na spojrzeniu lekkiemu, przepojonemu
uczuciem, z elementami nostalgii, cza-
sem brzmiącym jak gitarowa muzyka
hiszpańska, czasem ... jak cos odrębne-
go, nie klasyfikowalnego. Ale wirtu-
ozeria sama w sobie. 

Urok, bajkowe cudo, Chopin i jazz.
Publiczność siedzi zasłuchana. Rów-
nież dzieci, których wraz z rodzicami
jest bardzo dużo, są jakby wtopione
w tę muzykę. Kilkoro próbuje tańczyć
i nie wygląda to na pozowanie przed
widownią, ale raczej na naturalny od-
ruch nieświadomego dziecięcego prze-
żywania  pięknej muzyki.  Czasem
Chopin jakby gdzieś ginął, jest gitara,
skrzypce, kontrabas. I co z tego, że z ty-
tułu znany utwór klasyka, jakieś ślady
linii melodycznej, ale muzyka inna,
fantastyczna, nie lepsza, ale inna... To
są uroki interpretacji i improwizacji
wirtuozów jazzowych, gdyż takimi nie-
wątpliwie są muzycy z Trio Macieja
Strzelczyka. 

Koncert znakomity, ale przed nami
następne. Kolejny - 11 sierpnia, o godz.
19:00 w parku Przy Bażantarni . Wy-
stąpi grupa Piotra Rodowicza z utwo-
rami Seweryna Krajewskiego. Zapo-
wiada się kolejne znakomite wydarze-
nie muzyczne.

Chopin na strunach grany
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Powstanie Warszawskie to
63 dni,  ale i lata chwały.
To tygodnie sukcesów, ty-
godnie porażek. Miasto
Warszawa dumne, pełne
chwały. Dzielna, bohater-
ska nie tylko młodzież, ale
i dojrzałe pokolenie, a
chwilami wszyscy w okoli-
cy, zdolni do noszeni bro-
ni czy rzucania butelek z
benzyną. 

Bez tych barykad, przelanej
krwi, ofiar, dramatów, zniszczo-
nych planów i marzeń - nie było-
by nas teraz takimi, jakimi jeste-
śmy. Różni mówią, czasem na-
wet w to wierząc, że było zbęd-
ne. Nieprawda. 

Ofiary Powstania 
i późniejsze

Ofiary Powstania Warszaw-
skiego nie poszły na marne,
choć były przeraźliwie drama-
tyczne i niewyobrażalnie wiel-
kie. Trudno ocenić dokładnie,
ale najbardziej przybliżone sza-

cunki to przynajmniej 200 tys.
ofiar, z czego 180 tys. to lud-
ność cywilna, w tym 33 tys. za-
bitych dzieci. 

Następny etap dramatu przy-
szedł potem, już po tak zwanym
wyzwoleniu. Owszem, w czasie
walk z niemieckimi oddziałami
zginęło wiele tysięcy osób,
wśród nich większość zwyczaj-
nych obywateli. Ale najbardziej
boli mordowanie już po zakoń-
czeniu zmagań z hitlerowcami,
przez swoich i pozornych sprzy-
mierzeńców czyli przez UB i nad-
zorujących je służb NKWD. Ofiar
takich było oczywiście mniej niż
w okresie okupacji Niemiec hitle-
rowskich, ale te dziesiątki tysię-
cy zamordowanych już po za-
kończeniu wojny będzie bolało
zawsze. A wśród nich ci, którzy
przeżyli terror hitlerowski i Po-
wstanie Warszawskie. 

Każda wojenna śmierć jest
straszna, ale podczas walki jest
jakby mniejszym złem, jest w
sumie wpisana w działania - al-

bo ty mnie albo ja ciebie. To jest
już inny rozdział dramatu. Nie
mniejszy, ale inny. Znamy Ter-
mopile, znamy opowieści o
przeważających siłach wroga,
przypadkowy pocisk lub odła-
mek, który również może zabić.
Część żołnierzy Powstania wie-
działa, że idzie na śmierć a przy-
najmniej że może zginąć. Ale
przygotowywali się do walki i
walczyli. 

Masa składa się 
z jednostek

Polskie Państwo Podziemne i
jego zbrojne ramię Armia Kra-
jowa liczyły  według różnych sza-
cunków 250 - 390 tys. osób. Si-
ły Armii Krajowej w Warszawie
dowodzone przez ppłk. Antonie-
go Chruściela „Montera” liczyły
ok. 50 tys. żołnierzy.  Jednak już
pierwszego dnia Powstania
śmierć poniosło tysiące spośród
nich. Wiele miejsc walk, wiele
oddziałów powstańczych, wśród
licznych sukcesów ale również

porażek, wiele ofiar. Podczas
walk o koszary niemieckiego
pułku kawalerii SS na terenie
Wyścigów Konnych na  obecnym
Ursynowie zginęło 68 Powstań-
ców z pułku AK “Baszta”. Takich
miejsc w Warszawie były setki.
Tam, właśnie już pierwszego
dnia zginęły tysiące. W bezpo-
średniej walce, albo ratując in-
nych. Łączniczki, sanitariuszki,
zazwyczaj dzieci lub kobiety, sta-
wały się ofiarami jak walczący
żołnierze. 

Krystyna Krahelska 
- Warszawska Syrenka

Wśród ofiar dnia pierwszego
była Krystyna Krahelska. Sani-
tariuszka, jedna z wielu. Ciężko
ranna  podczas opatrywania ran-
nych żołnierzy. Walczyli przy ul.
Polnej, atakując “Nowy Kurier
Warszawski”.  Krahelska opa-
trzyła rannego żołnierza Armii
Krajowej  Zygmunta Gebethne-
ra ps. „Zygmuntowski” oraz
rannego w płuco por. Władysła-
wa Kocha ps. „Mistrz”. Następnie
starała się dotrzeć do trzeciego
rannego, gdy została trafiona
trzema pociskami w płuca.
Strzelał niemiecki snajper z da-
chu pobliskiej Straży Pożarnej.
Koledzy próbowali ratować ran-
ną sanitariuszkę, jednak ostrzał
snajpera był śmiertelny. Jeden z
nich zginął. Dopiero o godz.  21
ciężko ranną sanitariuszkę uda-
ło się przetransportować do
punktu sanitarnego przy ul. Po-
lnej 34. Niestety, zmarła następ-
nego dnia nad ranem.  Pośmiert-
nie uzyskała stopień plutonowe-
go oraz odznaczenie Krzyżem
Walecznych. Po ekshumacji
zwłok w dniu 9 kwietnia 1945
roku została pochowana na
cmentarzu Służewieckim. W
bezpośrednim sąsiedztwie po-
chowany jest jej młodszy brat
Bohdan, który jako pilot RAF zgi-
nął podczas katastrofy lotniczej
w 1958 roku.

Kim była Krystyna Krahelska?
Zwykłą, młodą kobietą, jakich
było wiele. Córka wojewody Po-
leskiego Jana Krahelskiego, po-
chodziła z patriotycznej rodzi-
ny. Harcerka, studiowała  na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jednak
los ją trochę wyróżnił.  Jej klasy-
cystyczną urodę doceniła rzeź-
biarka prof. Ludwika Kraskow-
ska - Nitschowa, wybierając ją
jako modelkę do rzeźby spiżo-
wej Syrenki Warszawskiej. Po-
mnik zlokalizowany przy wylo-
cie ul. Tamka przy obecnym Mo-
ście Świętokrzyskim, został od-
słonięty 15 sierpnia 1939 roku
przez prezydenta Warszawy Ste-
fana Starzyńskiego.  Krahelska

mieszkała w tym czasie w domu
przy ul. Rakowieckiej 57, gdzie
znajduje się poświęcona jej ta-
blica pamiątkowa. 

Krystyna Krahelska stała się
nieśmiertelna dzięki swojemu
wizerunkowi jako Syrenka. Rów-
nież wryła się w pamięć nie tylko
współczesnych jej żołnierzy Po-
wstania, ale później harcerzy, ja-
ko autorka słów słynnej piosenki
powstańczej “Hej, chłopcy, ba-
gnet na broń”.  Ale dzięki temu
stała się również niemym świad-
kiem wielu bohaterskich ofiar
walk Powstania Warszawskiego. 

Na Ursynowie jej nazwisko
upamiętnia skrzyżowanie - rondo
przy ul. Płaskowickiej i Alei KEN.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Muza Powstania Warszawskiego
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Już tradycyjnie w dniach poprzedzających rocznicę Po-
wstania Warszawskiego ursynowianie spotkali się, by
śpiewać piosenki powstańcze. Gościnny placyk przy ko-
ściele Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN w nie-
dzielny wieczór 28 sierpnia zgromadził kilka tysięcy
osób. Tegoroczne okoliczności były szczególne ze wzglę-
du na przypadającą 75. rocznicę zrywu warszawiaków
do walki przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Wśród uczestników spotkania, siłą rzeczy głownie osób star-
szych i w średnim wieku, rzucała się w oczy spora ilość małych
dzieci. Czas szybko płynie, uczestnicy walk w większości już nie
żyją, a ci najmłodsi to przecież ich prawnukowie! To dobrze, że
rodzice - wnukowie Powstańców przyprowadzają również te
maluchy, pokazując przez piosenki czym jest patriotyzm i wal-
ka o Ojczyznę. 

Na zaimprowizowanej na schodach kościoła widowni wystą-
piły trzy chóry - ursynowski Ars Chori, Iuvenis oraz występują-
cy gościnnie chór Ave z Białołęki. Połączonymi chórami dyrygo-
wał znany świetnie ursynowianom Zbigniew Tupczyński, prowa-
dzący zespół wokalny Ars Chori. Zebrani ursynowianie otrzyma-
li śpiewniki, których tym razem nie zabrakło. Śpiewniki i chorą-
giewki rozdawali osobiście radni  oraz burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa. 

Ursynowianie wraz z chórami zaśpiewali 19 najpopularniejszych
piosenek powstańczych i patriotycznych. Pięknie brzmiały “Pałacyk
Michla”, “Sanitariuszka Małgorzatka”, “Marsz Mokotowa”, wzbu-
dzając entuzjazm uczestników. Punktem kulminacyjnym było od-
śpiewanie finałowe “Warszawskich dzieci” – ursynowianie śpie-
wali tę pieśń stojąc. 

To pierwszy ursynowski akcent obchodów 75. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego. W dniu 1 sierpnia o godz. 9 odbędzie się zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem przy Wyścigach Konnych, zaś o
godz. 17 uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. W dniu 2 sierpnia o godz. 10 planowane jest
złożenie przez przedstawicieli dzielnicy kwiatów na grobie Krysty-
na Krahelskiej na cmentarzu Służewieckim.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Już 200 wpisów znajduje
się w zbiorze „ran pamię-
ci”, w którym warszawia-
cy dokumentują odnale-
zione w przestrzeni mia-
sta ślady zniszczeń z okre-
su II wojny światowej.

Z punktu widzenia konserwa-
torskiego, obiekty z wojennymi
śladami odznaczają się wysoką
wartością historyczną i podczas
procesu konserwacji elewacji na-
leży rozważyć możliwości ich za-
chowania i wyeksponowania.
Dlatego ważne jest odnalezienie
takich miejsc i umieszczenie ich
na mapie.

Swoistą ikoną wpisaną na ma-
pę są monumentalne arkady
znajdujące się w linii zabudowy
ulicy Mazowieckiej (Dom Arty-

sty Plastyka). Zaadaptowana ru-
ina stanowi wymowną pamiątkę
i jest niezwykle sugestywnym
świadectwem zniszczeń z cza-
sów Powstania Warszawskiego.
W latach 60. XX w. pozostałości
po kamienicy wchłonął nowy bu-
dynek. W latach 2009-12 obiekt
przeszedł badania i prace kon-
serwatorskie, podczas których
utrwalone zostały widoczne śla-
dy zniszczeń.

Najwięcej takich ran odnajdu-
jemy podczas spacerów po Śród-
mieściu, Powiślu, na Mokotowie
i Ochocie. Nieco rzadziej natra-
fiamy na nie na Żoliborzu (choć
wyjątkiem jest tu szkoła przy ul.
Czarnieckiego), Bielanach i Wo-
li. Dość liczne przykłady można
odnaleźć na Pradze. Zachowa-

nie niektórych z uszkodzeń jest
efektem wieloletniego braku re-
montów elewacji, w wielu przy-
padkach jest to jednak działanie
intencjonalne – mieszkańcy chcą
zachować pamięć o wojennych
losach ich kamienic.

Wśród wpisów umieszczanych
przez warszawiaków na mapie
są pamiątki dobrze znane jak np.
napis w podwórzu kamienicy
przy ul. Brackiej 5, upamiętniają-
cy poległego powstańca - Anto-
niego Godlewskiego, nazywane-
go Antkiem Rozpylaczem, który
zginął w wieku 20 lat i został w
tym miejscu pochowany. Po woj-
nie jego ciało zostało przeniesio-
ne na Powązki. Napis powstał w
1945 r. i został wykonany przez
matkę powstańca, w momencie

zmiany miejsca pochówku jej sy-
na. Czy napisy saperów z 1945r.
informujące, że „min nie ma”,
choćby ten z ul. Narbutta 3a na
Mokotowie.

Są też mniej znane jak kamie-
nica przy ul. Tamka 45a, ozna-
czona znakiem Polskiego Białe-
go Krzyża.  Mieścił się tam punkt
opatrunkowy, wykorzystywany
w trakcie oblężenia miasta w
1939 r. i podczas Powstania War-
szawskiego czy liczne postrzeli-
ny na kompleksie „Szarych do-
mów” przy ul. Narbutta, w są-
siedztwie których mieszkała Kry-
styna Krahelska, autorka „Hej.
Chłopcy bagnet na broń” (zgi-
nęła 2 sierpnia 1944).

Na mapę zostały też naniesio-
ne ślady-relikwie, czyli plamy

krwi z okresu powstania widocz-
ne m.in. w kamienicach przy ul.
Partyzantów.

Projekt „Rany pamięci. Ślady
zniszczeń okresu II wojny świa-
towej w topografii miasta” po-
wstał  z okazji 80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej i jest
poświęcony materialnym śla-
dom działań zbrojnych na tere-
nie Warszawy, zachowanym do
dnia dzisiejszego – postrzelinom
na elewacjach budynków i mu-
rach, dziurom po kulach, uszko-
dzeniom elewacji, ogrodzeń i
murów, napisom z okresu II woj-
ny światowej i Powstania War-
szawskiego, z czasów tuż po woj-
nie, m.in. z akcji rozminowywa-
nia miasta. Celem programu jest
rozpoznanie, opracowanie ka-

talogu i ochrona materialnych
śladów pamięci o zniszczeniach
tego czasu (tych znanych i chro-
nionych oraz tych odnalezionych
przez warszawiaków w prze-
strzeni miasta), które świadczą o
bolesnej historii stolicy.

Dzięki formularzowi geoan-
kiety dostępnemu na stronie in-
ternetowej Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków
www.zabytki.um.warszawa.pl,
każdy może włączyć się w bu-
dowę mapy „ran pamięci”. Prze-
słane dane posłużą do opraco-
wania warstwy w serwisie ma-
powym m.st. Warszawy, dzięki
której każdy będzie mógł odna-
leźć takie punkty w topografii
miasta.

K a m i l  D ą b r o w a

Ursynów śpiewa ku czci bohaterów

Warszawiacy odnajdują ślady Powstania Warszawskiego
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W warszawskich szkołach ponadpodsta-
wowych i ponadgimnazjalnych rusza na-
bór uzupełniający. 25 lipca opublikowa-
ne zostały listy uczniów przyjętych po
pierwszym etapie rekrutacji, a także li-
sta szkół, które dysponują jeszcze wolny-
mi miejscami. 

Uczniowie mieli obowiązek do środy 24 lipca
potwierdzić wolę nauki w szkołach, do których zo-
stali zakwalifikowani w I etapie rekrutacji. Wyma-
ganych dokumentów nie dostarczyło 3587 osób,
w większości spoza Warszawy. Tym samym licz-
ba wolnych miejsc w szkołach wszystkich typów
wzrosła do 6221.

Szczegóły:
Technika – 1979 wolnych miejsc
Szkoły branżowe I stopnia – 728 wolnych miejsc
Licea ogólnokształcące – 3514 wolnych miejsc
Powody, dla których młodzież rezygnowała

się z uczenia się w szkołach, do których zakwa-
lifikowała się w pierwszym etapie rekrutacji, by-
ły różne. Największy odsetek tych, którzy nie
potwierdzili woli uczenia się, stanowią kandy-
daci spoza Warszawy (2134). Część zrezygno-
wała, bo nie znalazła miejsc w stołecznych bur-
sach. Placówki te dysponują 539 miejscami, a na
rok szkolny 2019/20 przyjęto tylko 169 nowych
kandydatów. Prawie pół tysiąca – odeszło z
kwitkiem.

W pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponad-
podstawowych i ponadgimnazjalnych dostało się
39 tysięcy uczniów (z 47 tysięcy wszystkich kan-
dydatów). Do żadnej ze szkół nie zakwalifikowa-
ło się 3173 uczniów. Większość z nich (2604 oso-
by, czyli 82 proc.) chce kontynuować naukę w li-
ceum, a nie w szkole branżowej czy technikum, co
czwarty ma świadectwo z paskiem. W drugim
etapie rekrutacji pozostało 470 wolnych miejsc
w najlepszych liceach (szkoły z pierwszej dwu-
dziestki rankingu Perspektyw).

- Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by zwiększyć
pulę miejsc dla kandydatów. Wiemy już, że dzię-
ki naszej determinacji miejsca wystarczy dla
wszystkich. Teraz będziemy musieli zmierzyć się
z problemem braku nauczycieli, przepełnionymi
szkołami i trudnymi warunkami do nauki. Może-
cie być pewni, że i tym razem zrobimy wszystko,
żeby skutki tzw. deformy były jak najmniej do-
tkliwe dla uczniów – podkreśla wiceprezydent
Warszawy, Renata Kaznowska.

Od września godziny pracy szkół zostaną wy-
dłużone - lekcje mogą trwać do 17.30, a dodatko-
we zajęcia nawet do 20.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkół w postępowaniu uzupełniającym zosta-
ną ogłoszone przez komisje rekrutacyjne 28 sierp-
nia o godz. 10.00.

K a m i l  D ą b r o w a

Już ponad 3,6 tys. nowych
miejsc w żłobkach powsta-
ło w Warszawie od począt-
ku roku. To tyle, ile znaj-
duje się w kilkudziesięciu
nowych żłobkach. W roz-
strzygniętym konkursie
„Promesa na duży żłobek”
przedsiębiorcy zgłosili
dwa razy więcej miejsc niż
wynosił limit.

– W stolicy systematycznie
przybywa miejsc dla najmłod-
szych warszawiaków. Zachęca-
my do tworzenia nowych miejsc
w placówkach prywatnych, które
wykupujemy i równolegle przy-
spieszamy budowę nowych żłob-
ków miejskich. W najbliższych
miesiącach oddamy trzy nowe
żłobki przy ul. Cynamonowej (Ur-
synów), Łaguny (Wesoła) i Cioł-
ka (Wola). Znajdzie w nich miej-
sce łącznie 356 dzieci. W procesie
inwestycyjnym jest obecnie 19
nowych żłobków – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent stolicy.

W zeszłym tygodniu rozstrzy-
gnięto już drugi konkurs „Pro-
mesa na duży żłobek”, adreso-
wany do podmiotów chcących
uruchomić nowe, duże żłobki –
powyżej 70 miejsc. Firmy zgłosi-

ły rekordową liczbę miejsc – dwa
razy więcej niż zakładano.

– Wyniki przeszły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Spodzie-
waliśmy się co najwyżej 1500
miejsc, a przedsiębiorcy zade-
klarowali stworzenie prawie 3
tys. Bardzo się z tego cieszymy,
bo oznacza to, że nowatorskie
podejście i współpraca miasta z
przedsiębiorstwami mają sens.

Nowe miejsca w żłobkach rosną
jak grzyby po deszczu. Od po-
czątku roku do teraz powstało
w placówkach prywatnych pra-
wie 3300 miejsc, które wykupi-
liśmy na potrzeby warszawskich
dzieci. To tak, jakby powstało
kilkadziesiąt nowych żłobków –
mówi Paweł Rabiej, zastępca
prezydenta stolicy.

Toczą się kolejne postępowa-
nia konkursowe, które znaczą-
co zwiększą dostęp do miejsc w
stołecznych żłobkach. Do 14
sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy
mogą składać oferty w konkursie
„Żłobek blisko domu”. Konkurs
adresowany jest do operatorów
prowadzących mniejsze żłobki,
punkty opieki i mini – żłobki.
Wykupem miejsc objęte będą
również żłobki i kluby malucha

w podwarszawskich gminach.
To odpowiedź na postulaty ro-
dziców, którzy mieszkają w
dzielnicach sąsiadujących z gmi-
nami ościennymi.

W związku z dużym zaintere-
sowaniem konkursem „Promesa
na duży żłobek”, stołeczny ra-
tusz ogłosił kolejny konkurs dla
przedsiębiorców, którzy w zło-
żonej ofercie zapewnią mini-
mum 70 miejsc w jednym żłob-
ku. W dzień składania oferty
podmioty przystępujące do kon-
kursu nie muszą być zarejestro-
wane w formie żłobka – powin-
ny się zarejestrować do 20 grud-
nia br., ale otrzymają promesę –
obietnicę zawarcia umowy na
wykup miejsc na okres 5 lat.
Przedsiębiorcy mają czas na skła-
danie ofert w konkursie do 23
sierpnia 2019 roku.

Tworzenie przez m. st. War-
szawę nowych miejsc w żłobkach
wiąże się z zatrudnianiem wy-
kwalifikowanej kadry. Miasto
bezpłatnie szkoli osoby chętne do
pracy w żłobkach, klubach dzie-
cięcych i jako dzienny opiekun.

W ramach akcji „Zostań opie-
kunką w żłobku” miasto oferuje
bezpłatnie 280-godzinne szkole-
nie na opiekunkę lub opiekuna
dzieci do lat 3. Szkolenia odbywa-
ją się w systemie dziennym lub
weekendowym, obejmują zarów-
no zajęcia teoretyczne, jak i
warsztatowe. Do prowadzenia
szkoleń angażowani są doświad-
czeni trenerzy, specjaliści w dzie-
dzinie rozwoju dziecka w pierw-
szych 3 lat życia. Osoby, które
ukończą kurs i zdadzą egzamin,
zostaną zatrudnione w Zespole
Żłobków m. st. Warszawy na
umowę o pracę lub będą mogły
założyć własną działalność go-
spodarczą i otworzyć punkt
dziennego opiekuna, klub dzie-
cięcy czy żłobek. Łącznie 20 osób
zostało przeszkolonych lub roz-
pocznie szkolenie wkrótce. D K

Niemal 75 lat temu, na ty-
dzień przed wybuchem Po-
wstania Warszawskiego,
niemieccy okupanci podję-
li decyzję o ewakuacji wię-
zienia przy ulicy Dzielnej.
Kolejne dni zapisały się w
pamięci Więźniów jako
okres szczególnie drama-
tyczny. 

Przebywających tu Osadzo-
nych podzielono wówczas na
trzy grupy. Kilkuset Więźniów
stracono w kolejnych egzeku-
cjach, trwających niemal nie-
przerwanie do 31 lipca 1944 ro-
ku, zaś 30 lipca niemal dwa ty-
siące wywieziono do niemiec-
kich obozów koncentracyjnych –
KL Gross-Rosen i KL Ra-
vensbrück. Najmniej liczną gru-
pę Osadzonych, liczącą niespeł-
na 300 osób, objęły wówczas
zwolnienia... Dr Anna Czuper-
ska-Śliwicka, niemal do ostatka
opiekująca się ostatnimi chory-
mi, pozostałymi w więziennym
szpitalu, zapisała po latach: 

Po raz pierwszy cele potężne-
go gmachu Pawiaka są puste.
Gestapo gorączkowo, niemal w

panice pozbyło się setek swoich
więźniów. Opustoszały cele na
Serbii. (…) Życie więzienne, do
niedawna jeszcze tętniące okrut-
nym rytmem, zamarło.

30 lipca 2019 roku, w dniu
odejścia z więzienia przy ulicy
Dzielnej ostatnich transportów
do obozów koncentracyjnych,
obchodzimy 75. rocznicę likwi-
dacji Pawiaka. Dla upamiętnie-
nia tamtych tragicznych wyda-

rzeń Muzeum Więzienia Pa-
wiak – oddział Muzeum Nie-
podległości w Warszawie przy-
gotował, wspólnie z Fundacją
ART, koncert „O pamięć głębo-
ką jak pejzaż” oraz premierę fil-
mu „Droga” w reżyserii Andrze-
ja Kałuszko. Poprzedziło je zło-
żenie kwiatów i zapalenie zni-
czy pod Pomnikiem Drzewa Pa-
wiackiego. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Za dwa lata autobusy na-
pędzane silnikami diesla
znikną z Traktu Królew-
skiego. Zastąpią je m.in.
elektryczne przegubowce
marki Solaris. 22 lipca
podpisano umowę na za-
kup 130 takich zeroemi-
syjnych pojazdów. To je-
den z największych kon-
traktów na autobusy elek-
tryczne w Europie.

– Po raz kolejny jesteśmy w
awangardzie zmian. Nasze de-
klaracje przekuwamy w czyny i
kupujemy pojazdy zeroemisyj-
ne. Robimy to w trosce o jakość
powietrza i klimat – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent War-
szawy. – Już wkrótce tradycyj-
ne autobusy napędzane silni-
kami spalinowymi zupełnie
znikną z najbardziej reprezenta-
cyjnej arterii stolicy – Traktu
Królewskiego. Będzie tu moż-
na spotkać wyłącznie pojazdy
napędzane gazem lub energią
elektryczną, czyli nisko lub ze-
roemisyjne. To element War-
szawskiego Planu dla Klimatu –
dodaje.

– Zakup 130 elektrycznych au-
tobusów przegubowych wspo-
magany z funduszy europej-
skich, to jedna z największych
elektromobilnych inwestycji w
Europie.  Cieszymy się, że jeste-
śmy jednym z liderów we wdra-
żaniu proekologicznych rozwią-
zań dla transportu. Według na-
szych planów, już za dwa lata,
będziemy w posiadaniu floty
niemal 400 autobusów zero- i
niskoemisyjnych. Ekologiczne
autobusy MZA to recepta na czy-
ste powietrze w stolicy – mówi
Jan Kuźmiński, prezes zarządu
Miejskich Zakładów Autobuso-
wych Sp. z o.o.

Dostawy przegubowych Sola-
risów Urbino 18 Electric rozpocz-
ną się w połowie 2020 roku. Au-
tobusy będą wyposażone w kli-
matyzację, rozbudowany system
informacji pasażerskiej oraz
gniazda USB, z których będzie
można doładować urządzenia
mobilne.

Poza wszystkimi udoskonale-
niami technicznymi, najważniej-
szą cechą autobusów elektrycz-
nych jest to, że nie emitują one
żadnych spalin i są niezwykle ci-
che, co znacząco wpływa na po-
prawę jakości życia w mieście.

– Firma Solaris jest niezwy-
kle dumna z faktu wygrania tak
ogromnego przetargu na dosta-
wę autobusów elektrycznych.
Od wielu lat konsekwentnie re-
alizujemy naszą strategię roz-

woju opartą o pojazdy zeroemi-
syjne. Dzięki gigantycznemu za-
mówieniu z MZA, umacniamy
się na pozycji europejskiego lide-
ra elektromobilności. Przede
wszystkim jednak cieszymy się,
że nasza firma, która niezwykle
dużą wagę przykłada do rozwo-
ju zrównoważonego transpor-
tu, przyczynia się do poprawy
jakości życia mieszkańców War-
szawy – mówi Javier Calleja,
prezes zarządu Solaris Bus &
Coach S.A.

Za 130 elektrycznych prze-
gubowców dla miejskiego prze-
woźnika firma Solaris otrzyma
399 590 100,00 zł. Zamówienie
jest jednak współfinansowane
ze środków europejskich w ra-
mach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 i obejmuje zakup
130 niskopodłogowych auto-
busów wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, czyli siecią łado-
warek ulicznych. Kwota dofi-
nansowania z funduszy Unii
Europejskiej to 180 000 000
złotych.

Dla zwiększenia efektywno-
ści elektrycznych pojazdów
Miejskie Zakłady Autobusowe
zbudują również sieć ulicznych
ładowarek pantografowych o
mocy 400 kW. Dwa tygodnie te-
mu podpisano w tej sprawie
umowę z polską firmą Ekoener-
getyka. Za zamówienie podsta-
wowe, czyli 20 urządzeń, które
zostaną zainstalowane w dzie-
więciu lokalizacjach, Miejskie
Zakłady Autobusowe zapłacą 8
319 720,00 zł brutto. Najwięcej,
bo aż sześć na pętli Wilanów,

cztery kolejne na Chomiczów-
ce, a po dwa na Szczęśliwicach,
Esperanto, Nowodworach, Bro-
warnej i Młynowie. Pierwsze
urządzenia zaczną działać w po-
łowie przyszłego roku. Wówczas
elektrobusy będą mogły doła-
dować baterie podczas posto-
jów na pętlach i dzięki temu bę-
dzie można wykorzystywać je z
podobną efektywnością jak au-
tobusy o napędzie konwencjo-
nalnym.

W podpisanej umowie istnie-
je również możliwość rozszerze-
nia zamówienia o siedem kolej-
nych urządzeń: po dwa na placu
Piłsudskiego i Natolinie Północ-
nym oraz po jednym na Bielań-
skiej, Lotnisku Chopina i placu
Trzech Krzyży.

W Warszawie jeździ już ponad
215 autobusów zero- i niskoemi-
syjnych. To 31 pojazdów elek-
trycznych, 70 hybrydowych i 115
na gaz. Po wakacjach na ulice wy-
jadą kolejne 54 przegubowe So-
larisy napędzane gazem CNG, za-
kupione przez firmę Arriva do re-
alizacji kontraktu w Warszawie.

Podstawowe dane techniczne
autobusów Solaris Urbino 18
Electric: baterie typu Solaris
High Power o pojemności 150
kWh; ładowanie z gniazdka typu
plug-in (gniazda nad prawym
przednim nadkolem oraz za
ostatnimi drzwiami) lub doty-
kowe z użyciem pantografu i ła-
dowarki wysięgnikowej; jednost-
ka napędowa w osiach kół z
dwoma silnikami elektrycznymi
o mocy 110 kW każdy; pojem-
ność pasażerska – 120 osób.
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Drugi etap rekrutacji „podwójnego rocznika”

Ponad 3600 dodatkowych miejsc w żłobkach

130 zeroemisyjnych autobusów dla Warszawy

Pawiak 1944 - Pamiętamy!



1 1

L e c h  K r ó l i k o w s k i

D o zarobków genera-
łów-gubernatorów na-
leży jeszcze dodać wy-

nagrodzenie z tytułu sprawowa-
nia dowództwa nad wojskami w
danym okręgu wojennym.  W
Warszawie dodatek ten wynosił
11 640 rubli rocznie. Generał-
-gubernator miał do dyspozycji
także fundusz reprezentacyjny.
W Warszawie,  w 1881 r. fun-
dusz ten wynosił 135 tysięcy ru-
bli. Dla porównania: M. Kulik w
swojej pracy [Kulik M., Polacy
wśród wyższych oficerów armii
rosyjskiej Warszawskiego Okrę-
gu Wojskowego (1865-1914), s.
133,] podał, że w 1899 r. łączne
roczne wynagrodzenie dowódcy
korpusu armii wynosiło 9 300
rubli, a dowódcy kompanii, tj.
kapitana 1260 rubli. W 1896 r.
inżynier Bronisław Kolberg za-
trudniony w Warszawskim
Okręgu Komunikacji, rocznie za-
rabiał 1050 rubli, a nie należący
do służby państwowej (w tej sa-
mej instytucji) Wacław Lisiecki –
300 rubli (rocznie), co staty-
stycznie daje 82 kopiejki dzien-
nie, a co uważano za całkiem
przyzwoite wynagrodzenie. 

Rosjanie w pierwszych
latach XX w. nie mieli
wątpliwości co do ro-

syjskości Warszawy. Niejaki Jurij
Szamurin w wydanej w 1915 r. w
Moskwie książce o Warszawie na-
pisał m. in. (s. 4) „Z miast Rosji,
oprócz Petersburga, typową sto-
licą jawi się Warszawa. Stolicą
uczynił ją nie tyle XVIII wiek, epo-
ka królów saskich, co początek
XIX wieku. Wielkość piotrogradz-
kich koncepcji architektonicznych
Quarenghi, Zacharowa i Rossiego
dotarła  do brzegów Wisły, opu-
stoszałych po tragicznych latach
miasta. Na starych, przestronnych
placach, gdzie zastygły baroko-
we pałace polskich królów i ma-
gnatów, pojawiły się potężne ko-
lumnady, a na gładziach ścian za-
istniały płaskorzeźby;  pojawiło
się wspaniałe miasto klasycyzmu,
niewiele ustępujące klasycyzmo-

wi Petersburga”. I nieco dalej, (s.
6) „Za mostem na Placu Zamko-
wym i Krakowskim Przedmieściu,
ogarnia zgiełk i ruch ludzkiego
potoku, przypominający sceny z
kinematografu, czym nie przypo-
mina rosyjskich miast. W tym
miejscu Warszawa bardziej po-
dobna jest do Paryża lub Berlina,
a najbardziej do Wiednia”.  Nic
więc dziwnego że służący w puł-
kach lejb-gwardii imperialni ary-
stokraci i wielcy książęta wywal-
czyli sobie, iż ich pułki mogą sta-
cjonować tylko w Petersburgu lub
Warszawie gdzie zawsze mogli
liczyć także na polską arystokra-
cję gorliwie zabiegającą o łaski i
dostojeństwa petersburskiego
dworu. 

Z dobyty i podporządko-
wany Rosji „Przywi-
ślański Kraj” był dla

wielu funkcjonariuszy Imperium
Romanowów „Ziemią Obieca-
ną”, z którą związali swoje i swo-
jej rodziny losy.  „Królestwo pre-
zentowano więc niekiedy jako
„urzędniczą Kalifornię”, w której
pracownicy aparatu państwowe-
go – w związku z dodatkami do
płacy zasadniczej i rozmaitymi
ulgami – mieli dochody wyraź-
nie wyższe niż ich koledzy w we-
wnętrznych prowincjach Rosji”. 

J ednym z przykładów jest
rodzina rosyjskiego ge-
nerała Iwana Iwanowi-

cza Dehna (Johan Jakob von Da-
ehn), głównego budowniczego
twierdz w Królestwie Polskim w
czasach cara Mikołaja I. Rosyjski
monarcha nagrodził Dehna –
twórcę m.in. Cytadeli Warszaw-
skiej – majoratem Kozienice.
Obejmował on dawny pałac Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego
oraz kilkadziesiąt wsi. Gen. Iwan
Dehn (1786-1852) ożenił się z
córką majora polskiej kawalerii
(bogatego właściciela ziemskie-
go  z guberni mohylewskiej) Ka-
tarzyną Łaniewską-Wołk. Ich syn
– Włodzimierz – rosyjski gen.-
porucznik, senator, ożeniony był
z Anną Wonlar-Lerską. W kolej-
nym pokoleniu kozienicki mają-
tek przeszedł na własność Alek-
sandra Wolnar-Lerskiego   i w tej
rodzinie pozostał do I wojny
światowej. Na przełomie XIX i
XX w. dawny pałac w Kozieni-
cach został gruntownie przebu-
dowany przez Francuza François
Arveufa, który nadał mu wygląd
nawiązujący do francuskiego re-
nesansu. Pałac zniszczony przez
hitlerowców, został odbudowa-

ny jako obiekt bezstylowy. W
ostatnich latach trwa mozolne
przywracanie jego dawnych
form architektonicznych. Opo-
dal pałacu w Kozienicach znaj-
duje się prywatny cmentarz ro-
dziny I. Dehna, na którym jest
on pochowany, jak również po-
chowani są jego potomkowie.
Cmentarz został w latach 2015-
2016 ponowie ogrodzony i za-
bezpieczony przed dewastacją.

I nnym przykładem impe-
rialnego urzędnika, który
swój los związał z Przywi-

ślańskim Krajem był Aleksander
Apuchtin. W 1879 r. mianowany
on został kuratorem Warszaw-
skiego Okręgu Szkolnego. Za-
słynął jako jeden z najbardziej
zagorzałych rusyfikatorów pol-
skiej młodzieży. Apuchtin przy-
czynił się do spadku liczby szkół,
upadku kultury polskiej w Kon-
gresówce i wzrostu analfabety-
zmu. Od jego nazwiska wywodzi
się określenie noc apuchtinow-
ska. Do jego ulubionych powie-
dzeń należało zdanie, że dzięki
jego rządom „matka Polka za-
wodzić będzie nad kołyską dziec-
ka rosyjską piosenką”. Apuchtin
był bodajże najbardziej zniena-
widzonym w Kongresówce car-
skim urzędnikiem. Oprócz nad-
zoru nad oświatą, pełnił także
różne inne funkcje, m.in. w za-
kresie wykrywania przestępstw
biznesowych. Wypełniając taką
funkcję zetknął się z majątkiem
Kułaki pod Ciechanowcem. Ba-
dając sprawę stwierdził, iż nada-
rza się wyjątkowa okazja do za-
kupu tego majątku. W dniu 15
marca 1895 roku   A. Apuchtin
na publicznej licytacji kupił ma-
jątek Kułaki liczący 1080 ha  za
31.600 rubli, tj. 60-70% ceny
rynkowej). Po usunięciu z funk-
cji kuratora Apuchtin wraz z ro-
dziną na stałe zamieszkał w Ku-
łakach, gdzie zmarł 2 listopada
1903 r. Pochowany został na
Cmentarzu Prawosławnym na
warszawskiej Woli. 

J ednym z bardziej wyróż-
nionych materialnie mo-
skiewskich czynowników

w Królestwie Polskim był gen.
Karl Wilhelm hr. von Toll.  Po
śmierci Dybicza (10 czerwca
1831), gen. K. Toll przejściowo
był głównodowodzącym wojska-
mi rosyjskimi w Polsce. Toll był
głównym autorem, m.in.  „planu
zdobycia Warszawy. Za udział
w tłumieniu powstania listopa-
dowego otrzymał od cara Miko-
łaja I majorat z zamkiem w Unie-
jowie. Majorat o nazwie Unie-
jów-Kościelnica o pow. 6 766
hektarów został przekazany de-
cyzją cara z 14 grudnia 1836 r.
Zamek wzniesiony przez abp
gnieźnieńskiego Jarosława Bo-
goria Skotnickiego był własno-
ścią rodziny Tollów do 1918 r.

Prawnym narzędziem
służącym do oddawania
posiadłości w Króle-

stwie Polskim w ręce rosyjskich
dostojników, były majoraty. By-
ła to forma nagrody i uposażenia
wyższych urzędników państwo-
wych lub wysokich rangą woj-
skowych. Majoraty miały status
majątków niezbywalnych, co
miało uchronić je przed powro-
tem w polskie ręce. Majoraty zo-
stały zlikwidowane w Polsce w
1919 roku,  a ich majątki przeszły
na własność państwa.  Majorat
zawsze przechodzi na najstar-
szego w rodzeństwie, najpierw
w linii męskiej, potem żeńskiej, a
w braku potomków jednych i
drugich, na linię boczną, zawsze
tylko na osoby ze szlachty rosyj-
skiej wyznania grecko-prawos-
ławnego. Gdyby ród zupełnie
wygasł, dobra przechodzą z po-
wrotem na rosyjski skarb. Dzier-
żawa takich dóbr była wzbro-
niona.  Ale różnie bywało. Ge-
nerał-gubernator Szuwałow    w
sprawozdaniu dla cara z 1896
r., napisał, m.in.: „Prawie wszy-
scy właściciele majoratów roz-
poczęli od tego, że obchodząc
przepisy, przekazywali darowa-
ne im majątki w wieloletnie
dzierżawy Polakom  i Żydom, a
sami powoli zaczęli mieszkać i
gospodarzyć w swoich rodzin-
nych majątkach, nie zaprzestając
bynajmniej zabiegać u rządu o
nadanie nowych, korzystnych
wyłącznie dla nich, przywilejów,
zmierzających do jawnego osła-
bienia w kraju rosyjskiego sta-
nu posiadania, w postaci udzie-
lania im pod zastaw majoratów
pożyczek, pozwoleń na sprze-
daż majoratów chłopom lub w
ostateczności przekazania im
tych posiadłości z nieograniczo-
nym prawem własności”.

R ozdawnictwo polskie-
go mienia przebiegało
etapami w latach

1835–1845 i 1865–1869. Licz-
ba donacji rosyjskich utworzo-
nych w Królestwie Polskim prze-
kraczała ponad 200.  Rozdyspo-
nowane mienie objęło ok. 6 pro-
cent wszystkich osad w Króle-
stwie Polskim1.  Generał-guber-
nator Szuwałow w sprawozda-
niu dla cara napisał, że w 1896 r.
w Królestwie Polskim istniało
prawie 260 majoratów  o po-
wierzchni 390 tys. ha  gruntów
rolnych oraz 137 tys. ha lasów.  

WImperium Romano-
wów majoraty oraz
donacje przybrały

formę represji wobec polskiego
ziemiaństwa uczestniczącego w
ruchu wyzwoleńczym. Po upad-
ku powstania listopadowego od
1835 roku car nadawał je swoim
generałom i urzędnikom. Roz-
dawane majątki pochodziły z po-
powstaniowych konfiskat oraz
z zasobów Skarbu Królestwa Pol-
skiego. Po 1963 r. także ze skon-
fiskowanych majątków kościel-
nych. W założeniu stanowić mia-
ły rosyjską konkurencję w sto-
sunku do polskich ziemian.  Stan

w jakim było polskie ziemiań-
stwo pod koniec XIX w. opisał
generał-gubernator Szuwałow:
„Mówiąc o stanie szlacheckim i
ziemiańskim w tutejszym kraju
należy zauważyć, że tylko ich
wyższe warstwy, czyli arystokra-
cja, zaczynają powoli wykazy-
wać w stosunku do rządu pożą-
dany rozsądek,  odstępując po-
woli od nieziszczalnych polsko-
-narodowych mrzonek. Do tej
politycznie trzeźwiejącej klasy
przyłącza się jednak liczna zie-
miańska szlachta, której część
prawie już zrównała się ze sta-
nem chłopskim”.

Wielkim zwolenni-
kiem tego typu re-
presji był namiestnik

Królestwa Polskiego, generał
feldmarszałek, książę warszaw-
ski,  Iwan Paskiewicz-Erywański.
W 1835 r. sporządził on listę
swoich popleczników i zaufa-
nych współpracowników, którą
przedłożył carowi, celem obda-
rowania ich majoratami w Kró-
lestwie Polskim. Na liście tej zna-
leźli się m.in.: gen Fiodor Berg
(Friedrich Wilhelm Rembert von
Berg), gen. Fiodor Rudigier, gen.
Fiodor Gejsmar, gen. Michaił
Gorczakow, Gillenschmidt,,
Pankratiew, gen. Wasilij Pogo-
din i znany już nam gen. Iwan
Dehn.  Postanowienie Mikołaja I
w tej sprawie zapadło 4/16 paź-
dziernika 1835 r. Miało to miej-
sce na Zamku Królewskim w
Warszawie podczas wizyty cara
w Królestwie Polskim.

Decyzja cara Mikołaja z
1835 r. w sprawie ma-
joratów była pierwszą

z licznych jego dyspozycji pol-
skimi majątkami ziemskimi. Jed-
nym z obdarowanych był sam
Iwan Paskiewicz.  20 czerwca/2
lipca 1840 r. Mikołaj I podjął de-
cyzję o przekazaniu na rzecz
feldmarszałka Paskiewicza dóbr
Dęblin. W decyzji tej napisano
m.in.; (art. 1.) „Dobra Demblin,
składające się z miasta Bobrow-
niki, folwarków: Demblin i Bo-
browniki, tudzież wsi: Modrzy-
ce, Mierzonczka, Zdżary, Klesz-
czowka, Massowa, Podwierzbie,
Niebrzegów, Sendowice, Gron-
dy, Moszczanki i Łassonia w Gu-
bernii Podlaskiey, Obwodzie Łu-
kowskim, powiecie Żelechow-
skim położone, Nadajemy wie-
czyście Naszemu Generał-Fel-
dmarszałkowi Xięciu Warszaw-
skiemu Hrabi Paskiewiczowi
Erywańskiemu i jego potom-
kom, na zupełną, nieograniczo-
ną i niewzruszoną prywatną
własność, z wszelkimi prawami,
użytkami oraz nieograniczonem
prawem rozrządzania niemi po-
dług woli, mieć chcąc, aby do-
bra te nosiły odtąd nazwę imie-
nia Naszego Generał_Feldmar-
szałka, to jest: Sieło Iwanow-
skie”. Tą samą decyzją (art. 4.)
car nadał Paskiewiczowi wyłącz-
ne prawo propinacji w twierdzy

Dęblin – ros. Iwanogród) oraz
prawo rybołówstwa na Wiśle i
Wieprzu „oraz wszelkie inne pra-
wa przy twierdzy, jakie dotąd
służyły Skarbowi, przechodzą
na obdarowanego”.

W październiku 1837
r. Iwan Paskiewicz
nabył rezydencję w

Homlu.  W tym samym roku car
Mikołaj I oddał Paskiewiczowi
w posiadanie  miasto Homel.
Przebudowy homelskiej rezy-
dencji dokonał warszawski ar-
chitekt Adam Idzikowski (1798-
1879), ten sam, który w War-
szawie, miejscu pałacu polskich
królów z saskiej dynastii, wy-
budował okazałą kamienicę,
nazywaną niesłusznie Pałacem
Saskim”. W homelskiej rezyden-
cji autorstwa Idzikowskiego
czytelne są liczne zapożyczenia
z architektury warszawskiej,
m.in. z Pałacu Łazienkowskie-
go, a wnętrza zdobiły m.in. ob-
razy J.I. Suchodolskiego i M.
Zaleskiego. W 1842 r. przed pa-
łacem w Homlu  stanął pomnik
ks. Józefa Poniatowskiego. Po-
mnik wrócił do Polski  na mocy
Pokoju Ryskiego (18.03.1921)
i ustawiony został przed ówcze-
snym budynkiem Sztabu Gene-
ralnego na Placu Saskim.

Głębokie zmiany jakie
zaszły w II połowie XIX
w., m.in.  w admini-

stracji, oświacie                               i
sądownictwie  w Królestwie Pol-
skim polegały nie tylko na wdra-
żaniu rosyjskiego prawa w tych
dziedzinach,  ale przede wszyst-
kim na zastępowaniu urzędni-
ków polskich, rosyjskimi (lub in-
nymi niekatolikami). To była
liczna i wykształcona kadra, któ-
ra stanowiła zagrożenie dla pol-
skiej inteligencji, szczególnie, że
przedstawiciele tej grupy przyby-
wali do Królestwa (zazwyczaj) z
rodzinami i traktowali Polskę,
jako miejsce stałego, jeśli nie do-
celowego pobytu. 

Do służby w Kraju Przy-
wiślańskim przekony-
wano Rosjan różnymi

sposobami. Były to np. dodatki
do standardowej, imperialnej
pensji na danym stanowisku. Ci,
którzy zgodzili się pracować nad
Wisłą otrzymywali co pięć lat
podwyżkę w wysokości 15 pro-
cent. Innym sposobem było
skracanie ustawowego wieku
upoważniającego do emerytu-
ry. Łatwiej tu także było uzyskać
status „wzorowej służby”, jak
też zrobienia kariery zawodo-
wej. Agata Tuszyńska w swoim
opracowaniu na ten temat,
zwróciła natomiast uwagę na
jeszcze inny aspekt: pomnoże-
nie własnego majątku przy po-
mocy łapówek. „Jej wysokość i
formę uzależniano od stanowi-
ska i kalibru sprawy do załatwie-
nia. To wtedy powstało przysło-
wie „Nie taki diabeł straszny,
skoro bierze łapówki”.

Królestwo Polskie – Ziemia Obiecana moskiewskich czynowników
Praca w rosyjskiej administracji w Królestwie Polskim
należała do najbardziej lukratywnych w całym Impe-
rium. Wydatki rosyjskiego skarbu na utrzymanie sa-
mych kancelarii generałów-gubernatorów były różne i
zależały od miejsca.  Rocznie na kancelarię w Warsza-
wie asygnowano 20 800 rubli,  ale  w Rydze, już tylko
5 812.  W 1876 r. najwyższe roczne wynagrodzenie ge-
nerała-gubernatora  (moskiewskiego) wynosiło 58
800 rubli, a drugiego w kolejności – warszawskiego wy-
nosiło 37 240 rubli.  Generał-gubernator zachodniosy-
beryjski otrzymywał rocznie już tylko 13 233 ruble.
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L ato w pełni, jednak zamiast typowych tematów wakacyjnych w mediach
dominują trzy, a mianowicie: przetasowania przedwyborcze w szere-
gach opozycji, wybór nowego premiera Wielkiej Brytanii - Borisa John-

sona, wizyta w Polsce Ursuli von der Leyen - nowej szefowej Komisji Europej-
skiej. To ostatnie wydarzenie niezwykle mnie irytuje i bynajmniej nie chodzi o
samą panią Ursulę Gertrudę von der Leyen, ale o to, w jaki sposób większość naszych dzienni-
karzy wymawia jej nazwisko - akcentując [won] zamiast [fon]. Warto niedouczonym przypomnieć,
„v” w języku niemieckim wymawiamy jak „f”. Dlatego, piszemy Volkswagen, a wymawiamy
[folkswagen], co znaczy - samochód dla ludu. Lud bowiem, to po niemiecku Volk. Podobnie, Ulrich
von Jungingen wymawiamy Ulrich [fon] Jungingen, a nie [won]. Nie przypuszczam, żeby pod-
czas sławetnej bitwy pod Grunwaldem, wygranej przez sprzymierzone z koroną wojska, ktokol-
wiek w bitewnym ferworze tak zwracał się do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Trzeba go
było najpierw pokonać, dopiero potem won… Były to bowiem czasy, w których rycerskość nie by-
ła tylko pustosłowiem. „Won” w naszym języku oznacza ni mniej ni więcej tylko „wynoś się”. Wra-
cając do wizyty szefowej UE, mówienie do którejkolwiek z pań - „won” – brzmi co najmniej nie-
stosownie, niezależnie, czy jest najważniejszym politykiem w Unii Europejskiej, czy też nie. W ję-
zyku niemieckim „von” znaczy „z”. Tak więc „von przy nazwisku wskazuje skąd wywodzi się oso-
ba czy też ród. 

Warto zajrzeć do książek, zanim wystąpi się w radiu, albo telewizji, zwłaszcza publicznej, od
której powinniśmy wymagać trochę więcej. Uczmy się języków obcych, bo to przekłada się rów-
nież na jakość naszego języka! Dodam jeszcze, że konsekwentnie - Leyen nie wymawiamy [lejen],
tylko [lajen], bo w języku niemieckim połączenie samogłosek „ei” oraz „ey” wymawiamy właśnie
jako [aj]. 

To tyle na ten temat. Może, w mia-
rę upływu kadencji nowej przewodni-
czącej UE nasi dziennikarze zdążą się
douczyć w tej kwestii i nie będą kale-
czyć języka polskiego ani niemieckie-
go. Wszystkim wyjdzie to na zdro-
wie, a na pewno telewidzom i słu-
chaczom radia. 

Zostawmy na razie kwestię nieuc-
twa, bo w stolicy wiele się dzieje i to wcale nie za sprawą wysokich temperatur, ale kalendarza, któ-
ry przypomina, że mija właśnie 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszaw-
skie w przeszłości było częstokroć wykorzystywane do walki politycznej. Dziś zdaje się nie wywo-
ływać już takich emocji. Zdecydowana większość społeczeństwa, zamiast roztrząsać, czy było ono
celowe i na ile jego późniejsze jego skutki wpłynęły na życie współczesnych Polaków, woli po pro-
stu celebrować pamięć o jego bohaterach. 

Dla uczczenia tego wiekopomnego wydarzenia w stolicy odbywają się liczne, związane z tym
imprezy: koncerty, wystawy, spotkania, pokazy grup rekonstrukcyjnych, spektakle teatralne, bie-
gi sportowe etc. Wystarczy przyjrzeć się statystykom, które bezspornie pokazują, że w tej kwe-
stii dawne spory i dyskusje zastąpiła chęć oddawania hołdu tym, którzy stanęli w obronie war-
tości przeciw dwóm totalitaryzmem. Wprawdzie oni sami zapłacili za ten opór najwyższą z moż-
liwych cenę, ale ich postawa budzi najwyższy szacunek współczesnych Polaków. To z nich czer-
pią wzory do naśladowania. Mimo że dążący do zagłady stolicy barbarzyńcy zrównali z ziemią
budynki i całą infrastrukturę, wymordowali znaczną część mieszkańców oraz poddawali ich re-
presjom, nie zdołali zabić ich ducha. Dzięki temu Warszawa mogła odrodzić się po latach jak Fe-
niks z popiołów. 

Powstanie Warszawskie to nie tylko historia. Jego etos oddziałuje wciąż na teraźniejszość. Sta-
nowi inspirację dla współczesnych twórców. Wiele dzisiejszych dzieł odnosi się do postaw ludzi
żyjących w stolicy, którzy stanęli przed najcięższą próbą 75 lat temu. Z etosu PW czerpią muzy-
cy, kompozytorzy, plastycy, reżyserzy filmowi i teatralni, czego dobrym przykładem jest spektakl
„Król Lear” Williama Szekspira w reż. Agnieszki Korytkowskiej wystawiany w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. 

Historia oraz kultura zdominowały bieżące wydarzenia, spychając na dalszy plan pozostałe. Na-
wet wyjątkowo niski stan Wisły nie jest w stanie przebić się w równym stopniu przebić do świado-
mości warszawiaków, którzy chyba zdążyli się już przyzwyczaić do anomalii pogodowych. Nawet
rekordowe temperatury nie są  dziś takim zaskoczeniem jak kiedyś. Starajmy się w miarę możliwo-
ści przeczekać upały w chłodnych miejscach. Mogą to być również sale koncertowe, kinowe, teatral-
ne etc. W stolicy nie brakuje na szczęście takich miejsc, które mieszkańcy stolicy mają na wyciągnię-
cie ręki. Ale o tym już w następnym numerze…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

W stolicy gorąco…

„Warto zajrzeć do książek, 
zanim wystąpi się w radiu, 
albo telewizji,  zwłaszcza 
publicznej, od której powinni-
śmy wymagać trochę więcej”

Mój poprzedni felieton zatytułowany „O tego wójta się nie bójta”, wprost
zaszokował czytelników „Passy”. Jeszcze nigdy nie mieliśmy od nich ta-
kiego odzewu, jak po tym tekście, ujawniającym kompletnie niezrozumia-

ły dla opinii publicznej spektakularny sposób zatrzymania wójt gminy Lesznowola
Marii Jolanty Batyckiej -Wąsik. Na polecenie prokuratury zatrzymania dokonali
agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie mnie oczywiście rozstrzygać, czy zarzuty postawio-
ne pani wójt mają rzeczywiście swoje uzasadnienie. Od tego są - póki co jeszcze niezwisłe - sądy powszech-
ne. Ale skoro już ponad 5000 osób z najróżniejszych środowisk stanęło w obronie szefowej lesznowol-
skiego urzędu, a uczynił to również będący niekwestionowanym  autorytetem moralnym, szczególnie
szanowany przez naszą redakcję – kardynał Kazimierz Nycz, mam dzisiaj dużo do myślenia. Jakie by-
ły kulisy sprawy oraz szczegóły zatrzymania, dowiemy się wtedy, kiedy wójt Batycka - Wąsik zdecydu-
je się ujawnić je opinii publicznej. Na razie milczy odmawiając jakichkolwiek komentarzy. 

Natomiast pracownicy urzędu w Lesznowoli są zdecydowanie bardziej rozmowni, zastrzegając so-
bie rzecz jasna anonimowość. Doskonale to rozumiem, wszak z prokuraturą i CBA, szczególnie pod-
czas pisowskiego panowania w nadwiślańskim kraju, żartów nie ma. Wedle ich relacji, w środę 10
lipca tuż po godzinie 6 rano pięcioro uzbrojonych funkcjonariuszy CBA najechało dom pani wójt. Po
przeszukaniu nieruchomości wójt została zatrzymana i w asyście dwóch samochodów operacyjnych
CBA przewieziona do swojego gabinetu w urzędzie gminy. Wróble, mające na dachu urzędu w
Lesznowoli swoją siedzibę,  doniosły mi w rozmowie, że bladym świtem pod urząd zajechała ekipa
TVP, zwanej Publiczną. Te bystre i ciekawskie ptaszki zastanawiały się, co jest grane. Mocno zdziwi-
ła ich tak ranna wizyta telewizji, a jeszcze bardziej to, że nie dopatrzyły się obecności reporterów z
innych, komercyjnych stacji telewizyjnych. Dzisiaj można uznać za bardzo wiarygodną tezę, iż za-
trzymanie wójt Lesznowoli miało odbyć się w świetle jupiterów, by Publiczna mogła pokazać ją Po-
lakom w asyście zamaskowanych “kominiarzy”. Zapewne drogą nieoficjalną dostali “cynk”, bo skąd
wiedza, że tego i tego dnia w godzinach rannych wydarzy się w Lesznowoli coś spektakularnego?  

P rzeszukanie wójtowego gabinetu trwało kilka godzin. Po jego zakończeniu wójt Batycka -
Wąsik miała zostać przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I wtedy okaza-
ło się, że śmiały plan polegający na spektakularnym zatrzymaniu “niebezpiecznej” podejrza-

nej spalił na panewce. Widać ekipa TVP składała się z osób niezbyt rozgarniętych, bo pomylili głów-
ne drzwi wejściowe do urzędu z bocznymi i czyhali przy niewłaściwych. Agenci wyprowadzili wójt
Batycką - Wąsik po prostu głównym wejściem, z którego korzystają interesanci, a ekipa TVP koczo-
wała pod drzwiami bocznymi. Pracownicy lesznowolskiego urzędu oraz kilkudziesięciu interesan-
tów obecnych w budynku i obserwujących rozwój sytuacji miało niezły ubaw, choć po prawdzie nie
ma się z czego cieszyć, kiedy uzbrojeni tajniacy wyprowadzają do radiowozu wątłą kobietę. 

Konwój odjechał do prokuratury okręgowej wczesnym popołudniem. Przesłuchanie trwało kil-
ka godzin i wieczorem zatrzymaną przewieziono na “dołek” w ursynowskiej komendzie policji przy
ul. Janowskiego, gdzie spędziła jeden dzień i dwie noce. Wiem, co to policyjny “dołek” (za starych
czasów) – smród stęchlizny i uryny oraz wielogodzinna trauma, mogę więc łatwo wejść w skórę wójt
Batyckiej - Wąsik. To musiał być dla tej kobiety gigantyczny szok. Skąd znam “dołek”?  W marcu 1968

r. wiedziony ciekawością polazłem
na Krakowskie Przedmieście, bo
poczta pantoflowa niosła, że jest
tam „dym” i studenci biją się z mi-
licją. Byłem obserwatorem może
10 minut, gdy trzech cywilów w
czapkach ze sztucznego misia i pa-
łami w dłoniach obaliło mnie na
ziemię i zaczęło lać gdzie popad-
nie. Byłem sprawnym chłopakiem,
uprawiałem sport, więc kopnąłem
jednego z łapsów w przyrodzenie,

podniosłem się i zacząłem wiać. Złapali mnie, pobili, przewieźli do komendy dzielnicowej na Wil-
czą i tam trzymali przez 48 godzin. Kiedy wypuścili z kolegium ds. wykroczeń, które obłożyło
mnie kilkutysięczną grzywną, w wielu miejscach na ciele przypominałem Murzyna z Togo. Znaj-
duję się na ostatniej prostej mojego życia i nie chciałbym ponownie dożyć czasów, kiedy bladym świ-
tem uzbrojeni tajniacy wyciągają z domów osoby, które nie są podejrzane o zabójstwa, terroryzm,
bądź przynależność do zorganizowanych grup przestępczych. Wójt Lesznowoli to drobna, wiotka
kobieta, którą mógłby zdmuchnąć silny powiew wiatru. Nie ukrywała się przed organami ścigania,
jej rozkład dnia to dom - urząd - dom. Nie można więc było wezwać jej po prostu do prokuratury
w oznaczonym terminie? Wszak nie zachodziło podejrzenie ucieczki, mataczenia czy też zniszcze-
nia dokumentów służbowych, ponieważ CBA i prokuratura badają sprawę rzekomego przekrocze-
nia przez nią obowiązków służbowych od 2013 r., czyli aż od sześciu lat! Wszystkie dokumenty do-
tyczące sprawy już dawno zostały dobrowolnie przekazane organom ścigania przez lesznowolski
urząd. Po cóż więc ta szopka z najściem nad ranem domu pani wójt i “zapuszkowaniem” jej na 48
godzin? Tym bardziej że w piątek 12 lipca sąd rejonowy odrzucił wniosek prokuratury o zastoso-
wanie wobec Marii Jolanty Batyckiej - Wąsik aresztu tymczasowego na 3 miesiące i nakazał wypusz-
czenie jej na wolność. Można więc postawić tezę, że wniosek był dęty i przygotowany na chybcika. 

Oco więc chodzi? To pytanie zadaje sobie kilkanaście tysięcy mieszkańców Lesznowoli, a szcze-
gólnie wspomniane na początku felietonu ponad 5 tysięcy osób, które udzieliły pani wójt
wsparcia, z kardynałem Kazimierzem Nyczem i miejscowymi proboszczami na czele. Na-

suwa się w tym momencie pytanie trochę na wyrost, ale chyba zasadne: skoro prokuratura i CBA aż
tak się rozpędziły, by za wszelką cenę wsadzić wójt Batycką - Wąsik do więzienia, to może wkrótce wy-
lądują na “dołku” także miejscowi proboszczowie i sam ksiądz kardynał? Wszak po udzieleniu tej “nie-
bezpiecznej” kobiecie publicznego wsparcia można by uznać ich za jej “popleczników”. Czy spektaku-
larne zatrzymanie szefowej lesznowolskiego urzędu to przypadek? A może jest to próba zamachu na
bogatą (229 mln zł budżet) gminę, wywindowaną przez wójt Batycką - Wąsik oraz radnych kilku ko-
lejnych kadencji na same szczyty? To bardzo prawdopodobne, szczególnie w kontekście wypowiedzi
jednego z wpływowych radnych PiS w radzie powiatu piaseczyńskiego, który w wywiadzie udzielo-
nym lokalnej telewizji zażądał od pani wójt podania się do dymisji. Oglądając jego wystąpienie my-
ślałem, że śnię. Facet, który jest synem sędziego z najwyższej półki polskiego sądownictwa, nie zna pod-
stawowej zasady prawnej mówiącej jasno, że do czasu wydania przez sąd prawomocnego wyroku każ-
dy podejrzany jest niewinny? Niby dlaczego wójt Batycka - Wąsik miałaby podawać się do dymisji? Bo
prokuratura i CBA uznały ją za podejrzaną o popełnienie przestępstwa urzędniczego? Czy zdaniem
radnego PiS instytucje te są nieomylne, są czymś w rodzaju Ewangelii Św. Mateusza i ich przeświad-
czenie należy traktować niczym papieską bullę? Chyba panu radnemu pomyliły się czasy, choć zapew-
ne  czasy komuny, kiedy byle pętaczyna w prokuratorskiej todze mógł bezkarnie wtrącić człowieka do
więzienia na długie lata nie mając twardych dowodów winy, zna wyłącznie z literatury i opowiadań. 

Moim zdaniem, sprawa może mieć drugie, polityczne dno. Maria Jolanta Batycka – Wąsik to jeden
z najlepszych i najbardziej kreatywnych samorządowców w kraju. Powtarzam - nie mnie osądzać czy
jest winna, czy też nie. To przywilej sądu. Ale prawda jest taka, że w kolejnych wyborach pani wójt osią-
ga ponad 70-procentowe poparcie społeczne, a polityczne partie w ogóle nie wystawiały w tej gmi-
nie własnych kandydatów z obawy przed kompromitująco niskim wynikiem. Wójt Batycka - Wąsik rzą-
dzi Lesznowolą już 22. rok z rzędu i przez ten czas udało się jej przeistoczyć podwarszawskie zadupie
w jedną z najbogatszych gmin wiejskich w skali całej Polski. Obsypywana nagrodami, odznaczona przez
prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wy-
brana Wójtem 10-lecia, laureatka nagrody specjalnej – Osobowość 30-lecia RP w kategorii “Polityk Sa-
morządowy”, jest oprymowana o 6 rano przez zgraję agentów niczym groźny mafioso. 

Prokuratura zaskarżyła do wyższej instancji postanowienie sądu rejonowego odrzucające wnio-
sek o zastosowanie aresztu tymczasowego. Odbieram to jako uporczywe dążenie organów
ścigania do zamknięcia wójt Lesznowoli w więzieniu, co pozwoliłoby premierowi na wyzna-

czenie w tej gminie komisarza. Trudno liczyć na to, że byłby to komisarz niezależny, spoza pisowskie-
go układu politycznego. Ewentualne potwierdzenie mojej tezy byłoby namacalnym dowodem na to,
że w dzisiejszej Polsce można przejmować władzę bez potrzeby angażowania się w niepewną co wy-
niku, wyczerpującą i bardzo kosztowną kampanię wyborczą. Mam jednak nadzieję, iż do tego nie doj-
dzie i będę mógł tkwić w przekonaniu, że żyję w prawdziwie wolnym i demokratycznym kraju.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto następny na „dołek”?

„Wójt Batycka - Wąsik rządzi
Lesznowolą już 22. rok z rzędu
i przez ten czas udało się jej
przeistoczyć podwarszawskie
zadupie w jedną z najbogat-
szych gmin wiejskich 
w skali całej Polski”

List � List � List � List � List � List � List

W sobotę, 27 lipca Straż Miejska zrobiła
obławę na samochody parkujące w obrę-
bie zlikwidowanego czasowo przystanku
na ul. Płaskowickiej, tuż przy bazarku.
W ogóle w okresie budowy obwodnicy
dostęp do świeżych warzyw dla ursyno-
wian jest bardzo utrudniony.

Zlikwidowany przestanek, jest szansą na zrobie-
nie zakupów na weekend i najbliższy tydzień.
Tymczasem to miejsce Straż Miejska otoczyła ta-
śmą i czekała na właścicieli parkujących aut by po-
brać swój haracz.

Nie wiem jaki jest sens takiego działania poza
ordynarnym naciąganiem na kasę, bo nie ma to się
nijak ani do bezpieczeństwa (samochody parko-
wały na chodniku) ani dostępu do przystanku
(zlikwidowany - żółta linia krawężnika w tym
czasie traci sens).

Na zdjęciu widać tylko jeden radiowóz Straży
Miejskiej, chociaż chwilami czatowały tam aż trzy
wozy, wszystkie na niebieskich bombach.

Pytam w imię czego? Kasy? Czy pomocy
mieszkańcom, bo do tego Straż Miejska została
powołana?

Pozdrawiam M N .

Polowanie z nagonką?
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Czteroletni ogier Dragon był zdecy-
dowanym faworytem tegorocznych
Derby dla koni arabskich czystej
krwi i nie zawiódł swoich zwolen-
ników. Jego zwycięstwo nawet
przez moment nie było zagrożone.
To niewątpliwie duży talent i jego
potyczki z arabami ze starszych
roczników, szczególnie zagranicz-
nej hodowli, zapowiadają się pa-
sjonująco.

Dragon jest własnością Zbigniewa Gór-
skiego, pasjonata i hodowcy koni wyścigo-
wych. Jego wygrana dodatkowo uświetni-
ła jubileusz 50-lecia pracy w zawodzie tre-
nera Macieja Janikowskiego, który od de-
biutu na torze prowadzi ogiera od zwycię-
stwa do zwycięstwa. Fetował on zwycię-
stwo w arabskich Derby po raz trzeci (Eu-
ropejczyk w 1986 r. i rok później Wilczur).
Dragon dosiadany był przez znajdującego
się w tym sezonie w wybornej formie Alek-
sandra Reznikowa. Na marginesie można
dodać, że w tym roku triumf w Derby zano-

towali dwaj trenerzy właśnie obchodzący
jubileusz półwiecza pracy w zawodzie. W
niedzielę 7 lipca Derby dla koni pełnej krwi
angielskiej wygrała klacz Nemezis trenowa-
na przez Andrzeja Walickiego. To zaiste
wyjątkowy i bardzo szczęśliwy zbieg oko-
liczności, że Błękitna Wstęga zawisła w
tym sezonie właśnie na dachach stajni kie-
rowanych przez tych dwóch niezwykle za-
służonych dla polskich wyścigów konnych
trenerów. 

W tegorocznych Derby dla arabów wy-
startowało tylko 7 koni z Dragonem jako
zdecydowanym faworytem, dlatego wyścig
nie przyniósł specjalnych emocji.  Jedynym
zagrożeniem dla Dragona, mającego za so-
bą spektakularne zwycięstwo w nagrodzie
Janowa, był trenowany przez Piotra Piąt-
kowskiego ogier Han Bersael pod czeskim in-
ternacjonałem Tomášem Lukáškiem. Wy-
ścig poprowadził zapisany mocno na wy-
rost pękaty Cesio, który podobnie jak w bie-
gu o nagrodę Janowa wyłamał na pierw-
szym zakręcie “w krzaki” i został przez dżo-

keja zatrzymany. Na czoło wyszedł Dodge
galopując w spacerowym tempie. W koń-
cówce bardzo szybki Dragon wystrzelił jak
z katapulty i nie dał rywalom powąchać
własnego ogona. Zgodnie z przewidywa-
niami drugi na celowniku był Han Bersael,
a trzeci niespodziewanie nieliczony w tota-
lizatorze Om Marakesh.  

W odróżnieniu od arabskich Derby po-
równawcza nagroda Syreny (1400 m), w
której zmierzyły się trzyletnie i starsze folblu-
ty, była niezwykle emocjonująca. Triumfo-
wała starszyzna. Pięcioletni Umberto Caro
tuż przed celownikiem dopadł ostro fini-
szującą rówieśniczkę Incepcję i wygrał o
nos. Trzecia była trzyletnia klacz z Węgier
Crushing Power, a czwarty czteroletni Xawe-
ry. Umberto Caro dosiadał Wiaczesław
Szymczuk, który jest także trenerem ogiera.
Miniona dwudniówka była rekordowa, do aż
21 gonitw zapisano prawie 200 koni. Orga-
nizacja mityngu bez zastrzeżeń. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  B e a t a  N i k o n o r o w

W nadchodzącym sezonie
prezes KS Metro Warsza-
wa – Wojciech Szczucki,
nadal będzie prowadzić
jako pierwszy trener se-
niorską drużynę KS Metro
Warszawa, która rywali-
zuje na poziomie drugiej
ligi mężczyzn w rozgryw-
kach Polskiego Związku
Piłki Siatkowej.

Siatkarski sezon 2019/2020
w KS Metro Warszawa zbliża się
wielkimi krokami. Seniorzy Me-
tra przygotowania do nowego
sezonu rozpoczną wspólnym
wyjazdem na krótkie zgrupo-
wanie do Olsztyna  – 17 sierp-
nia, a w hali w Warszawie po
raz pierwszy spotkają się 26
sierpnia. 

–  Mamy już praktycznie za-
mknięty skład na sezon
2019/2020 i wszyscy już nie mo-
żemy się doczekać nadchodzą-
cych rozgrywek – powiada tre-
ner Szczucki. – Te minione roz-
budziły w nas apetyt i wszyscy
wierzymy, że nowy sezon będzie
jeszcze bardziej owocny. Nowy
sezon to zawsze nowy rozdział –
dla nas także. Naszą drużynę po-
żegnało paru fajnych chłopaków,
jednak duża cześć składu z ubie-
głego sezonu dalej będzie bro-
nić metrowskich barw. Mamy

nadzieję, że w nadchodzącym
sezonie także uda nam się za-
skoczyć kibiców naszą postawą
na siatkarskich parkietach. Cie-
szę się także na myśl o nowych
metrowskich twarzach. Jak zwy-
kle nie zabranie wśród nowych
zawodników i członków sztabu,
tych którzy niegdyś grali z her-
bem Metra na piersi i są z nami
blisko związani. Metrowskie
ścieżki znów nam się przetną –
mam nadzieję owocnie! Z nie-
cierpliwością czekamy na po-
wrót do treningów, szykuje się
naprawdę ciekawy sezon – mó-
wi trener.

Trener Wojciech Szczucki to
prezes KS Metro Warszawa od
2007 roku. Jako zawodnik grał
w siatkówkę w klubach MZKS
Opolanka Opole Lubelskie oraz
MKS Opole Lubelskie. W sezonie
1993/1994, podczas studiów w
warszawskiej AWF, występował
w drugiej lidze jako zawodnik
AZS AWF Warszawa. W 1998 ro-
ku ukończył warszawską AWF,
otrzymując tytuł magistra wy-
chowania fizycznego i trenera
siatkówki.

W KS Metro Warszawa pracu-
je, jako trener od 1996 roku. W ro-
ku 2005 roku ukończył podyplo-
mowe studia w zakresie „przygo-
towania trenerów do prowadze-

nia szkolenia zawodników, człon-
ków kadr narodowych” w AWFiS
w Gdańsku, otrzymując jedno-
cześnie tytuł trenera pierwszej
klasy. W sezonie 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 oraz
2009/2010 równolegle prowa-
dził również zespół siatkarskiej
Legii Warszawa.

Prowadząc młodzieżowe ze-
społy KS Metro Warszawa, zdo-
był trzy tytuły mistrza Polski
młodzików w 2001, 2002 i 2006
roku, wicemistrzostwo Polski ka-
detów w 2004 roku i mistrzo-
stwo Polski kadetów w roku
2005. Dwukrotnie, jako trener,

stanął na trzecim stopniu po-
dium na Mistrzostwach Polski
juniorów w 2006 i 2013 roku
oraz zdobył wicemistrzostwo ju-
niorów w 2018 roku.

Wojciech Szczucki prowadzi
drużynę seniorów KS Metro
Warszawa od dwóch sezonów.
Minione rozgrywki ekipa z Ursy-
nowa zakończyła na trzecim
miejscu w grupie drugiej, tuż za
BAS-em Białystok i Legią War-
szawa. Jak będzie w nadchodzą-
cym sezonie? Przekonamy się
już wkrótce!

M a g d a l e n a  K o c i k
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o  

Wojciech Szczucki dalej będzie prowadził KS Metro Warszawa!

Czekamy na kolejne sukcesy

Błękitna Wstęga na dachu stajni Macieja Janikowskiego

Nie ma mocnych na Dragona

DDrraaggoonn „„ww rręękkuu”” wwyyggrryywwaa aarraabbsskkiiee DDeerrbbyy..

Miasto dba o to, żeby mieszkańcy Warszawy oraz tury-
ści podróżowali bezpiecznie. Nieuczciwi przewoźnicy i
kierowcy podszywający się pod warszawskie taksówki
nie mogą czuć się bezkarni. 

Cykliczne, wspólne kontrole pozwalają skutecznie weryfikować
legalność wykonywania przewozu osób na terenie stolicy. W pierw-
szym półroczu tego roku sprawdzono aż 1276 przewoźników.

Przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy, funkcjonariusze Komen-
dy Stołecznej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Mazowiec-
kiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Straży Granicz-
nej kilka razy w miesiącu wspólnie weryfikują legalność wykony-
wania przewozów i przestrzeganie norm prawnych.

W I półroczu br. przeprowadzono 1276 kontroli, w analogicznym
okresie 2018 roku skontrolowano 1084 kierowców i pojazdów.

Ujawniono nieprawidłowości w 532 przypadkach (41,7%) - w
2018 r. było to 379 przypadków. Większość uchybień - 50,9% (271
kierowców) dotyczyła prowadzenia pojazdu przez kierowcę, któ-
ry nie zdał egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topogra-
fii stolicy.

Inne nieprawidłowości:
– wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganej li-

cencji – 178 przypadków (wśród nich były zarówno pojazdy ozna-
kowane jak i nieoznakowane, w 136 przypadkach kierowcy podszy-
wali się pod warszawskie taksówki);

– brak badań lekarskich lub psychologicznych – 251 przypadków;
– brak kasy fiskalnej – 138 przypadków;
– brak legalizacji taksometru – 21 przypadków;
– brak uprawnień do kierowania – 12 przypadków;
– brak badań technicznych pojazdów – 30 przypadków.

Czterech kierujących było poszukiwanych, ośmiu kierowców –
obywateli państw z poza UE – zostało zatrzymanych przez Straż Gra-
niczną. W pierwszym półroczu zatrzymano 4 prawa jazdy, 58 do-
wodów rejestracyjnych oraz wystawiono 412 mandatów karnych
na łączną kwotę 84 450 zł.

Licencjonowana, warszawska taksówka posiada:
– prawidłowe oznakowanie, czyli żółto-czerwony pas (w bar-

wach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym znaj-
duje się herb m. st. Warszawy;

– naklejkę z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz nu-
merem rejestracyjnym pojazdu - w górnym prawym rogu przedniej
szyby samochodu;

– specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem
kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem - wewnątrz
pojazdu;

– dwustronną tabliczkę - w lewym górnym rogu szyby tylnych pra-
wych drzwi, informującą o cenie za 1 km w I strefie taryfowej, po
zewnętrznej stronie szyby; rewers tabliczki, widziany z siedzenia
pasażera, zawiera taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon fiskalny za wykonany przejazd
– w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do póź-
niejszych roszczeń.

K a m i l  D ą b r o w a

Bez taryfy ulgowej dla 
nieuczciwych przewoźników 

Wycieczka rowerowa w niedzielę
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na Zieloną twarz Ursyno-

wa – wycieczkę rowerową. Przejazd  pozwoli spojrzeć na tą nie-
zwykłą dzielnicę Warszawy z kompletnie innej strony. Przekona-
cie się, że tzw. „Zielony Ursynów” to fragment Warszawy z sza-
lenie ciekawą historią. Udział jest bezpłatny.

Odwiedzimy niezwykłe, zaskakujące, różnorodne i czasami ta-
jemnicze obiekty, m.in. takie jak: przedwojenną perłę moderni-
stycznej architektury, czyli Tor Wyścigów Konnych Służewiec,
owiany tajemnicą dwór na Wyczółkach, jeden z najnowocześniej-
szych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w Europie, dwie
tajne radiostacje MSZ jeszcze do niedawna zamazywane na sa-
telitarnych zdjęciach, biurowiec autorstwa najbardziej wpływo-
wego, wyrazistego i kontrowersyjnego architekta III RP, „najbar-
dziej warszawski” kościół zaprojektowany przez Antoniego Ja-
wornickiemu, legendarną “Basztę” zaprojektowaną przez Wła-
dysława Marconiego, która w czasach PRL-u obrosła legendą ku-
linarną i erotyczną, budynek, który w 2006 roku został wybra-
ny jako jedna z 20 Polskich Ikon Architektury, Jezioro Zgorzała,
niegdyś największy warszawski akwen, wchodzący w skład tzw.
“Pojezierza Ursynowskiego”, pierwszą od ponad 100 lat w War-
szawie cerkiew, której projekt nawiązuje bezpośrednio do słyn-
nej bizantyjskiej budowli z VI w. Hagia Sophia w Stambule.

TTrraassaa ookkoołłoo 1155 kkmm:: al. Wyścigowa, Wyczółki, Poleczki, Tanecz-
na, Krasnowolska, Kujawiaka, Chodzonego, Puławska, Farbiar-
ska, Baletowa, Kórnicka, Trombity, Karczunkowska, Karmazy-
nowa, Puławska

DDaattaa:: 4 sierpnia / niedziela/ godzina 13.00
MMiieejjssccee ssppoottkkaanniiaa:: al. Wyścigowa róg Puławskiej
CCzzaass:: około 3 godziny. PPrrzzeewwooddnniikk:: Mariusz Prządak



KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę 
antyki i przedmioty 

z likwidacji mieszkań, 
502 85 40 90; 22 646 32 67

ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA 
lokal usŁugowy w stanie
deweloperskim 52,33 m2

w nowym budynku przy 
ul. Przeworskiej 4 / U11 (blisko

Ronda Wiatraczna).
Cena wynajmu, będzie ustalona 

w oparciu o konkurs ofert.
Zapraszam do kontaktu 

i obejrzenia lokalu na żywo.
tel. 698 677 337, 

email: amalek@bakam.biz

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pokój-
mieszkanie, 602 651 211

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, poprawki,

matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

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

!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

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

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

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

!MMiieesszzkkaanniiee 67 m2, ul. Wróbla,
blisko metra, 3 pok.,dobra cena
640 tys. zł do neg., świetny punkt,
601 720 840 

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

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

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

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

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

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna

pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

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

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

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

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

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

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

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

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

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

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal 
z super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu
ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy

((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 
ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,,

MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..))..
TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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

PPRRAACCAA w sklepie ze zdrową
żywnością, Mysiadło, 603 68 65 61

ŚŚLLUUSSAARRZZ, spawacz, pomoc przy
produkcji, 602 424 170

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ cieśli, blacharzy,
dekarzy. Praca stała, możliwość
zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz, dekarz. Praca
stała, możliwość zakwaterowania,
22 756 84 89

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

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

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

BBUUDDOOWWAA domów, elewacje,
694 401 711

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, ul. 
Na Uboczu 3, 

tel. 22 894 46 67, 
696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY,, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Okradał piwnice 
na Ursynowie

Ursynowscy policjanci zatrzy-
mali czterdziestolatka podejrza-
nego o włamania do piwnic.
Szczególnym zainteresowaniem
mężczyzny cieszyły się rowery,
które sprzedawał przypadkowo
napotkanym osobom za 100 lub
200 złotych, nie gardził też elek-
tronarzędziami, które nocami
wynosił z piwnic i sprzedawał w
podobny sposób.

Kiedy policjanci przyjęli za-
wiadomienia o włamaniach do
piwnic, znany był jedynie spo-
sób działania sprawcy i wiado-
mo było, które przedmioty zo-
stały skradzione. Nikt nic więcej
w tej sprawie nie widział i nie
wiedział. W trakcie czynności
okazało się, że za sprawą może
stać mieszkaniec Ursynowa ma-
jący już na koncie kilka drob-
nych przestępstw. 

Po zebraniu dowodów, które
bezsprzecznie potwierdziły
udział czterdziestolatka we wła-
maniach, policjanci odwiedzili
go w jednym z mieszkań. Męż-
czyzna początkowo nie przy-
znawał się do przestępstw. Jed-
nak po zapoznaniu się z dowo-
dami, które go obciążały, zmie-
nił zdanie. Podejrzany trafił do
policyjnego aresztu, a następnie
usłyszał zarzuty włamań do
piwnic i kradzieży dwóch ro-
werów, elektronarzędzi oraz in-
nych przedmiotów wartych
około 2000 złotych. Teraz sta-
nie przed sądem, który może
go skazać nawet na 10 lat wię-
zienia.

Torba z narkotykami
Podczas interwencji na jed-

nym z z mokotowskich osiedli
policjanci zabezpieczyli między
innymi 450 sztuk środka odu-

rzającego w postaci tabletek
extasy. Sprawca został zatrzy-
many i przewieziony przed ob-
licze prokuratora, który przed-
stawi mu zarzuty.

Do jednego z mieszkań na
ul. Czerniakowskiej został we-
zwany patrol w związku ze
sprzeczką rodzinną. Druga za-
łoga również została wysłana
na miejsce zdarzenia ale okaza-
ło się, że obecni już na miejscu
policjanci poradzili sobie z in-
terwencją bez wsparcia. Posta-
nowili więc udać się do swoich
obowiązków i w drodze do ra-
diowozu, na jednym z koryta-
rzy w bloku – w skrzynce elek-
trycznej zamocowanej na ścia-
nie – zauważyli torbę foliową z
podejrzaną substancją. Po
sprawdzeniu zawartości  oka-
zało się, że w środku jest kilka-
set tabletek w kształcie serca.
Po przebadaniu jednej z nich
testerem narkotykowym
stwierdzono ponad wszelką
wątpliwość, że to narkotyk o
nazwie „extasy”.

Wstępnie przesłuchano
mieszkańców oraz potencjal-
nych świadków i ustalono
mieszkanie, w którym może
mieszkać osoba, podejrzewana
o handel zakazanymi substan-
cjami. Gdy policjanci zapukali
do drzwi wskazanego lokalu,

okazało się, że przebywa tam
znany mokotowskim śledczym
z popełniania innych prze-
stępstw 23-letni Paweł F. Został
on zatrzymany, a w jego miesz-
kaniu policjanci ujawnili jesz-
cze ponad gram marihuany
oraz gotówkę w kwocie 1 500
złotych, która również została
zatrzymana.

Paweł F. początkowo przy-
znawał się do posiadania
znacznych ilości narkotyków,
ale później stwierdził, że od-
mawia dalszych wyjaśnień. 23-
latek został przewieziony do
prokuratury, gdzie prokurator
postanowił w tej sprawie wsz-
cząć śledztwo oraz przedstawił
podejrzanemu zarzut handlu
narkotykami oraz posiadania
środków odurzających. Za po-
pełnione przestępstwa Pawło-
wi F. Grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Zdenerwował 
go rowerzysta...

Szybka reakcja funkcjonariu-
szy doprowadziła do zatrzyma-
nia sprawcy usiłowania rozbo-
ju na Ursynowie. Zatrzymany
to Mariusz W. znany doskonale
policjantom z wcześniejszych
przestępstw. Za niecny czyn
grozi mu 12 lat pozbawienia
wolności.

Cała sytuacja działa się na
jednym z ursynowskich osiedli.
26-letni mieszkaniec Warsza-
wy jechał na rowerze, co nie
spodobało się idącemu pieszo
Mariuszowi W., który zaczął
krzyczeć na rowerzystę, wyma-
chiwał rękami i próbował unie-
możliwić mu dalszą jazdę, sta-
jąc na drodze jednośladu. Gdy
26-latek się zatrzymał, napast-
nik ruszył w jego kierunku co-
raz agresywniej, dając do zrozu-
mienia, że nie podoba mu się
cała sytuacja. Rowerzysta wyjął
więc telefon, by zrobić zdjęcie
agresorowi i wezwać na pomoc
policję. Został wówczas po-
pchnięty i przewrócony na zie-
mię przez 44-letniego Mariu-
sza W., który uderzając go, żą-
dał oddania telefonu.

Na całą sytuację zareagowa-
li przechodnie, którzy wezwali
patrol i podali rysopis sprawcy,
który w międzyczasie oddalił
się z miejsca zdarzenia. Poli-
cjanci z ursynowskiej patrolów-
ki szybko zlokalizowali krew-
kiego mężczyznę, który, jak się
okazało, był już znany wcze-
śniej funkcjonariuszom. Ma-
riusz W. został zatrzymany i
przewieziony na komisariat ce-
lem wykonania   czynności pro-
cesowych. Zdarzenie dla po-
krzywdzonego zakończyło się
niegroźnymi otarciami, uszko-
dzeniem telefonu i podartymi
ubraniami.

Mariusz W. ma na swoim
koncie liczne kradzieże, mię-
dzy innymi w drogeriach, w
których dokonał kradzieży ko-
smetyków na kwotę około 1000
złotych oraz liczne uszkodze-
nia mienia. Przeciwko niemu
toczyły się postępowania przy-
gotowawcze, które teraz będą
mogły mieć swój finał w sądzie.

Za usiłowanie dokonania
rozboju polskie prawo karne
przewiduje taką samą karę jak
faktyczne dokonanie, wobec
czego Mariuszowi W. za samo
zdarzenie na Ursynowie grozi
kara pozbawienia wolności do
lat 12. Sąd zdecyduje, czy
okres ten wydłużyć o kolejne
lata za poprzednie występki,
gdyż 44-latek usłyszał łącznie
9 zarzutów, z czego 5 dotyczy
uszkodzeń mienia, a 3 kradzie-
ży. Ursynowscy śledczy wystą-
pili do sądu o zastosowanie
wobec Mariusza W. tymczaso-
wego aresztowania. Sąd po
rozpatrzeniu materiału dowo-
dowego przychylił się do tego
i 44-latek będzie przez najbliż-
sze 3 miesiące oczekiwał na
proces w areszcie.
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ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Tradycyjne spotkanie czytelników Passy z autorem
MKWD odbędzie się (po raz 8) w kawiarni - galerii Na
Huśtawce (Ursynów, ul Romera 8) w najbliższy wto-
rek, 6 sierpnia o godz. 17. Można będzie wspólnie wy-
pić kawę, porozmawiać, posłuchać najnowszych tek-
stów, otrzymać autograf, kupić książki i płyty. 

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

Akcja „Lato w mieście na Ursynowie” w Domu Sztuki. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku
szkolnym „Letnie zabawy dłutem i kredką”. Poniedziałki i środy: 05, 07, 12 i 14 sierpnia (prowadzi:
artystka plastyczka Małgorzata Sołtysiak) w godzinach 10.00-11.00 

i 11.15-12.15. Zapisy w sekretariacie Domu Sztuki (tel. 22 643 79 35, 22 641 29 62). Uczestnictwo
w warsztatach jest bezpłatne.*

Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (ul. Służby Polsce 1, tel. 22 643 12 82) zaprasza w dniach 19-
30 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-21.00, na bezpłatną „Naukę
Majsterkowania i Modelarstwa Lotniczego dla Każdego”. Zajęcia poprowadzi instruktor
dyplomowany Rafał Rajewski.

*Sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
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