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C hcąc nie chcąc, Warszawa
stała się znowu miejscem,
w którym – urbi et orbi –

ogłasza się obrazoburcze dekla-
racje. Być może, sygnał do startu
z takimi działaniami dało całkiem
niedawno dwóch miłych panów,
którzy w miejscu publicznym –
tak „bez żadnego trybu” – wypo-
wiedzieli na zasadzie „hasło – od-
zew” dwa ekspresyjne wersy.
Pierwszy pan zakrzyknął: „Cała
Polska z was się śmieje”, a drugi
mu dopowiedział – „komuniści i
złodzieje”. Nie muszę chyba przy-
pominać, że tak rozkosznie zaba-
wili się dwaj prominentni polity-
cy pewnej partii, aby dopiec kon-
kurencyjnym stronnictwom, przy
czym jeden z nich był uprzejmy
dodatkowo obdarzyć swoich opo-
zycjonistów w Sejmie niezbyt wy-
szukanym, acz mocno brzmiącym
epitetem: zdradzieckie mordy.
Wytrawny znawca polszczyzny,
jakim jest niewątpliwie profesor
Jerzy Bralczyk, z całą pewnością
uznałby to za klasyczne wyrażenie
„nieparlamentarne”, mimo że –
jak na ironię – zostało użyte wła-
śnie w parlamencie. 

J eśli zaś chodzi o zgromadze-
nia publiczne w Warszawie,
to jako prawdziwą zmorę w

swojej służbie funkcjonariusze po-
licji mogą natomiast wspominać
sławetne (i kosztowne)  „miesięcz-
nice” katastrofy prezydenckiego

TU-154M pod Smoleńskiem, ob-
chodzone z całym ceremoniałem
na Krakowskim Przedmieściu.
Biedni policjanci musieli otóż w
wielkiej liczbie pilnować owych
politycznych spędów, będących
połączeniem nabożeństwa z wie-
cem, by za każdym razem móc
wysłuchać, że specjalna komisja
pod kierownictwem ministra z py-
zatym chłopcem na posyłki – „już
dochodzi do prawdy” i oznajmi
wkrótce  jaka była przyczyna lą-
dowania nieszczęsnego tupolewa
na plecach. A komisja tymczasem
– choć pożerała ponoć miliony zło-
tych, do zapowiadanej prawdy ja-
koś nie doszła i chyba nie ma na-
wet raportu finalnego z jej pochła-
niających grosz publiczny „eks-
perckich” działań. Jedynym kon-
kretem, jaki z tego frymarczenia
funduszami publicznymi pozo-
stał, wydaje się aresztowanie py-
zatego chłopca, któremu już nie
wysocy rangą oficerowie Wojska
Polskiego, ale ponoć współosadze-
ni salutują nie bez ironii: czołem
Panie Ministrze!

C hoćby ten polityczny skan-
dal, utwierdzający nas w
przekonaniu, że od przed-

wojennego pokolenia „dyzmów”
pałeczkę przejęło dzisiejsze pokole-
nie „misiewiczów” – skłania do wy-
snucia wniosku, że sfery rządowe
w Polsce to wciąż jeden wielki ka-
baret, przy czym gaże aktorów
wciąż pozostają niebagatelne.
Warszawa wszakże ma to do sie-
bie, że w obsadzaniu ważnych sta-
nowisk stawia na coraz lepsze ka-
dry. Z dzisiejszego punktu widze-
nia możemy więc tylko żałować,
że w alei Szucha na pozycji mini-
stra spraw zagranicznych nie ma
już Witolda Waszczykowskiego, bo
w sytuacji, gdy jesteśmy nagle skłó-
ceni w zasadzie z całym światem,

on jeden potrafił utrzymywać do-
bre relacje Rzeczypospolitej przy-
najmniej z tak ważnym państwem
jak San Escobar. I nawet osobiście
państwo to wizytował…

J ego następca zamierzał pójść
krok dalej i zaprosił do War-
szawy może nie tak liczące

się potęgi, ale w jakimś stopniu bra-
ne pod uwagę Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, a także rozwi-
jający coraz mocniej skrzydła na
Bliskim Wschodzie Izrael –  pla-
cówkę wychodźczą, utworzoną w
1948 przez polskich Żydów na
spłachetku Palestyny. Po miastecz-
ku filmowym Hollywood (Los An-

geles) oraz założonej w 1946 w
Montrealu Międzynarodowej Fe-
deracji Kulturystyki (Internatio-
nal Federation of Body Building),
dzieła wywodzących się z Kurowa
braci Bena i Joe Weiderów – utwo-
rzenie  Izraela wypada uznać za
kolejny światowy sukces pobra-
tymców wykształconego skądinąd
w Łodzi reżysera Romana Polań-
skiego, którym wrota do Polski sze-
roko otworzył kiedyś Kazimierz
Wielki. 

W iadomo, że będący po-
stacią historyczną Jezus
z Nazaretu, uważany

nie tylko w naszym odłamie reli-

gii chrześcijańskiej za Syna Boże-
go, był Żydem, któregośmy zarów-
no w pierwszej, jak i  w obecnej
Rzeczpospolitej (2016 r.) introni-
zowali na Króla Polski i Pana.
Czemu więc przebywający w War-
szawie premier Izraela Benjamin
Netanjahu akurat przy tej okazji
musiał wypomnieć części narodu
polskiego przyłożenie ręki do mor-
dowania Żydów podczas II wojny
światowej, a minister spraw za-
granicznych tego państwa powo-
łał się w Tel Awiwie na opinię, że
Polacy „wyssali antysemityzm z
mlekiem matki”? Mam nadzieję,
że nie chodziło mu o matkę Jezu-

sa, którą uważamy z kolei za Kró-
lową Polski. 

T o prawda, że w czasie oku-
pacji hitlerowskiej i zaraz
po niej wcale niemało Pola-

ków zaszkodziło Żydom, a jeszcze
więcej zagarnęło ruchomości i nie-
ruchomości po Żydach – i tylko
niektórzy z naszych rodaków (w
tym moim rodzice w Międzyrzecu
Podlaskim) ratowali ich przed nie-
mieckimi zbrodniarzami. Ale czy w
tym samym czasie Żydzi ocalili
choć jednego Polaka? – przekor-
nie radzi zapytać uratowany ską-
dinąd przed Holocaustem Jerzy
Urban, który wszak pamięta nie
tylko okupacyjnych „szmalcowni-
ków” ze strony polskiej, ale i ży-
dowskich oprawców powojennej
bezpieki, jak również prokurato-
rów i sędziów tej narodowości, wy-
sługujących się reżimowi okresu
stalinowskiego. 

N iedobrze jest, gdy epilogiem
rzeczywistej historii jest od-
powiadająca aktualnemu

zapotrzebowaniu histeria. A na
tym tle toczy się też walkę o patro-
nów warszawskich ulic – dążąc do
wymiany tabliczek z nazwiskami w
zależności od politycznego upodo-
bania, czego doświadczyliśmy po
części na Ursynowie. Z taką samą
histerią spotykamy się na Podhalu,
gdzie z byłego ubeka, mordercy lud-
ności cywilnej noszącego pseudo
Ogień wciąż usiłuje się uczynić nie-
skazitelnego bohatera walki z ko-
muną. Odnosząc się do wszystkich
poruszonych w tym tekście kwestii,
warto zwrócić uwagę dzisiejszym
zapaleńcom, dających pierwszeń-
stwo histerii przed historią, że igra-
nie – nie tylko z tym Ogniem – mo-
że mieć nieciekawy koniec.

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

Stołeczni wywiadowcy z ze-
społu specjalizującego się w ści-
ganiu kradzieży kieszonkowych
zatrzymali 55-latkę chwilę po
tym, jak wyjęła z torebki star-
szej pani portfel z gotówką w
jednym ze sklepów. 88-latka na-
wet nie widziała, że została
okradziona. Całe zajście nato-
miast widzieli policjanci. Zofia
K. trafiła do policyjnej celi. Oka-
zało się, że jest poszukiwana
również przez śródmiejskich
funkcjonariuszy do innej kra-
dzieży kieszonkowej. 

Policjanci obserwujący cen-
tra handlowe pod kątem kra-
dzieży byli zaskoczeni, że kobie-
ta w takim wieku podjęła się
kradzieży kieszonkowej. Podej-
rzana ubrana m. in. w ponczo
najpierw obserwowała osoby
przebywające w sklepie. W pew-
nym momencie podeszła do 88-
latki oglądającej towar. Zbliżyła
się do niej bokiem. Zakryła jej to-
rebkę peleryną i po chwili wyję-
ła czarny portfel. Następnie po-
śpiesznie chciała opuścić sklep i
galerię handlową. Została jed-
nak zatrzymana przez funkcjo-
nariuszy po cywilnemu. Poli-
cjanci okazali legitymacje służ-
bowe i poprosili ją o wydanie

czarnego portfela, który przed
chwilą wyjęła pokrzywdzonej z
torebki. 55-latka oddała go bez
dyskusji. Wewnątrz znajdowało
się 670 zł, karta bankomatowa
oraz inne dokumenty. Zofia K.
została zatrzymana i osadzona
w policyjnej celi. Staruszkę, któ-
ra nawet nie wiedziała, że zo-
stała okradziona, funkcjonariu-
sze przewieźli na mokotowską
komendę Policji, gdzie złożyła
zawiadomienie.

W trakcie czynności policjan-
ci ustalili, że Zofia K. jest podej-
rzana również przez śródmiej-
skich policjantów, także do kra-
dzieży portfela. Następnego
dnia kobieta usłyszała zarzuty,
za które sąd może ją skazać na-
wet na 5 lat więzienia.

Gruzini dorabiali 
na kradzieżach

Przebywający tymczasowo w
Polsce obywatele Gruzji nie dba-
li zbytnio o opinie, która jest wy-
magana przy ubieganiu się o
dłuższy pobyt na terenie RP, tyl-
ko prócz pracy na taksówce i
przy robotach remontowo-bud-
owlanych dorabiali na kradzie-
żach sklepowych. 

Kilka minut po godzinie
20:00 mundurowi otrzymali in-
formację o dwóch mężczyznach
oddalających się z galerii han-
dlowej z kradzioną odzieżą. Za-
nim policjanci dojechali na miej-
sce, telefonicznie zebrali nie-
zbędne informacje od ochrony,
dotyczące rysopisu podejrza-
nych. Kilka minut później na są-
siedniej ulicy zatrzymali do kon-
troli mazdę, którą dwaj obywa-
tele Gruzji próbowali się odje-
chać z miejsca. W samochodzie
w plecaku oraz torbie mieli kurt-
ki damskie i męskie, swetry,
spodnie, bluzki, t-shirty oraz in-
ne oryginalne rzeczy, których
wartość wynosiła około 4000 zł.
Obaj zostali zatrzymani i prze-
wiezieni do policyjnego aresztu.
W trakcie sprawdzania w poli-
cyjnych bazach okazało się, że
wymienieni mężczyźni przeby-
wają na terenie Polski nielegal-
nie, gdyż ich karty tymczaso-
wego pobytu skończyły waż-
ność.

Następnego dnia w obecno-
ści tłumacza usłyszeli zarzuty
kradzieży. 28-latek tłumaczył
się, że nie ukradł tych rzeczy,
gdyż pracuje jako kierowca tak-

sówki i dorabia na robotach re-
montowo-budowlanych więc
go stać na życie. Podobną linię
obrony przyjął jego starszy
wspólnik. Teraz, zanim podej-
rzani opuszczą terytorium RP,
będą musieli wytłumaczyć się
sądowi, który może ich skazać
nawet na 5 lat więzienia. Poli-
cjanci wszczęli już procedurę
deportacyjną wobec obu za-
trzymanych.

Akcja na 
kruchym lodzie

Wejście na cienką taflę lodo-
wą na stawie znajdującym się
przy Potoku Służewieckim mo-
głoby się skończyć tragicznie
dla dwóch nastolatków. Chłop-
cy weszli na powierzchnię, bę-
dąc przekonanymi, że lód ich
utrzyma. Przerazili się, kiedy
chcieli wrócić ze środka stawu.
Z pomocą przyszli mundurowi
z wydziału wywiadowczo pa-
trolowego, którzy poinstruowa-
li 15-latków, jak mają się zacho-
wać, aby lód nie pękał po ich
nogami. 

Przemarznięci, przemocze-
ni i wystraszeni. W takim sta-
nie do domu wrócili dwaj na-
stolatkowie po udanej akcji ra-
towniczej st. post. Elizy Borek-
Jaksim i sierż. Adama Falkow-
skiego i z mokotowskiego Wy-
działu Wywiadowczo-Patrolo-
wego oraz strażaków pożar-
nych.

Około godziny 18:00 poli-
cjanci zostali zawiadomieni, że
na środku stawu przy skrzyżo-
waniu ulic Dolina Służewiecka
– Nowoursynowska utknęło
dwóch nastolatków. Chłopcy
weszli na lód z przekonaniem,
że ich utrzyma. W drodze po-
wrotnej przekonali się jednak,
że nie. Lód zaczął trzeszczeć i
pękać pod ich nogami.

Funkcjonariusze pojawili się
na miejscu po kilku minutach.
Nawiązali kontakt z wystraszo-
nymi nastolatkami. Polecili im
położyć się na powierzchni lo-
du, żeby rozłożyć ciężar ciała i
cały czas z nimi rozmawiali,
uspokajając ich. Policjanci zdję-
li większość umundurowania,
żeby wejść do wody i uratować
chłopców, gdyby lód zaczął da-
lej pękać. W międzyczasie we-
zwali strażaków pożarnych,
którzy po kilku kolejny minu-
tach przyjechali na miejsce i
zdjęli 15-latków z lodu. Cała ak-
cja zakończyła się sukcesem.
Niemniej jednak gdyby nie
szybka akcja służb ratowni-
czych mogłoby się to zakończyć
dramatycznie.

Wyścigi psów w Anglii 
i kradziona kasa

Zarzuty oszustwa na kwotę
ponad 13 tysięcy złotych usły-
szała 49-letnia pracownica jed-
nej z mokotowskich kolektur.
Kobieta, która tłumacząca się
problemami finansowymi, ob-
stawiała gonitwy psów w An-
glii, ale nie wpłacała pieniędzy
do kasy. 

Jak ustalili policjanci z wy-
działu zajmującego się ściga-
niem przestępstw przeciwko
mieniu, Maria J. zatrudniła się
w kolekturze w listopadzie
ubiegłego roku. Nic nie wska-
zywało na nieuczciwość pra-
cownicy. Jednym z wymaga-
nych dokumentów w nowej
pracy było zaświadczenie o nie-
karalności, które kobieta przed-
łożyła pracodawcy. W ten spo-
sób otrzymała wszystkie dane
do logowania i dostęp do syste-
mu, w którym mogła dokony-
wać zakładów. Miała też obo-
wiązek rozliczać wpływy, co
kilka dni.

Kiedy jednak minęła pierw-
sza dekada styczna bieżącego
roku, 49-latce przyszło do gło-
wy, że skoro inni wygrywają,
obstawiając różnego rodzaju
dyscypliny, to może i jej szczę-
ście dopisze. Spośród wielu
możliwości wybrała gonitwy
psów w Wielkiej Brytanii. Nie
miała jednak pieniędzy na za-
kłady wobec powyższego, po-
stanowiła oszukać system. Ob-
stawiała zakłady, ale nie wpła-
cała pieniędzy do kasy. Grę za-
częła od małych kwot. Pierw-
sze próby nie przyniosły ocze-
kiwanych korzyści, ale kobieta
nie rezygnowała. Im więcej
przegrywała, tym większych
zakładów dokonywała z na-
dzieją zwrócenia pieniędzy do
kasy i wygrania małej fortuny
dla siebie.

W ciągu trzech dni przegra-
ła 13 500 zł. Wówczas stwier-
dziła, że nie jest to właściwa
droga do wzbogacenia się. Po-
stanowiła nie informować swo-
jego szefa, że przepuściła spo-
rą kwotę pieniędzy. Sprawa
jednak się wydała, kiedy okaza-
ło się, że do centrali zakładów
bukmacherskich nie wpłynęły
pieniądze za obstawienie kil-
kunastu gonitw. Podejrzenie
padło na Marię J., ponieważ
tylko ona miała dostęp do sys-
temu. Kobieta przyznała się
właścicielowi do tego, co zrobi-
ła. Resztą zajęli się wezwani na
miejsce policjanci.

Po zebraniu dowodów kobie-
ta usłyszała zarzuty oszustwa.
Przyznała się do przestępstwa i
złożyła wyjaśnienia tłumacząc
swoje postępowanie trudną sy-
tuacją finansową, w jakiej się
znalazła. Teraz będzie miała
okazję wytłumaczyć się przed
sądem, który może ją skazać na-
wet na 8 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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Niedźwiedź na Kajakowej
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów przy ul. Kaja-
kowej 12b zaprasza w sobotę 23 lutego na godz.
19.00 na spektakl “Niedźwiedź”. 

Jest to sceniczna wersja współczesnej legendy o „Niedźwie-
dziu-Mścicielu” opartej na wydarzeniach, które miały miejsce w
latach siedemdziesiątych XX w. na terenie Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego. „Niedźwiedź” Kompanii Teatralnej Mamro od-
notował serię spektakularnych sukcesów festiwalowych, m. in.
GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Autorskich i
Adaptacji WINDOWISKO, Gdańsk 2017 czy GRAND PRIX XVI
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niesfornych GALIMATIAS,
Teresin 2017. Wstęp wolny,

UCSiR DANCE 2019 
już 10 marca

Przed nami VI Ursynowski Przegląd Taneczny Dzie-
ci i Młodzieży. Już 10 marca  o godzinie 10.00 w Are-
nie Ursynów będzie można  podziwiać to wspaniałe
widowisko. Impreza ta skierowana jest do wszyst-
kich grup tanecznych na co dzień trenujących w War-
szawie i okolicach. 

Kolejne edycje pokazują, iż impreza ta w dalszym ciągu gro-
madzi fantastyczne zespoły z różnych szkół tańca i cieszy się po-
wodzeniem. Podczas turnieju zespołowe formy taneczne będą
rywalizować w 4 kategoriach tanecznych: HIP HOP, JAZZ-M-
ODERN, SHOW DANCE oraz DISCO CHEERLEADERS w 3 ka-
tegoriach wiekowych: do 10 lat, 11-15 lat oraz powyżej 15 lat na
dwóch poziomach zaawansowania. Pokazy konkursowe oce-
niać będzie profesjonalne jury, w którym zasiądą trenerzy i cho-
reografowie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne
na www.ucsir.pl.

Jak stawiać granice 
innym ludziom

Ursynoteka Muzeum przy ul Barwnej 8 zaprasza 21
lutego (czwartek) o godz. 18.00 na kolejne spotka-
nie z  cyklu Strefa rozwoju z książką w Ursynotece. 

Temat tego spotkania to: „Jak stawiać granice innym lu-
dziom i dlaczego to takie ważne?”. Projekt realizowany w ramach
akcji „Wolontariat w Ursynotece”. Podstawą do rozmów i ćwiczeń
będą książki proponowane przez wykładowcę, dostępne w od-
działach biblioteki. Wstęp wolny.

Masz poczucie winy, czujesz się osamotniony i zagubiony? Po-
trenuj stawianie granic! Zdrowe, rozsądnie postawione granice
pozwalają żyć w zgodzie ze sobą i światem. Szanować to kim je-
steśmy i w co wierzymy. Nie stawiamy granic, ponieważ często
kieruje nami strach i poczucie winy,wobec innych ludzi. Wyno-
simy to z dzieciństwa. Boimy się odrzucenia, konfrontacji, czy-
jegoś oskarżenia o egoizm, o brak dobrej woli. W takiej sytuacji
mówimy „tak” zamiast „nie”, oddajemy innym znacznie więcej
niż chcemy dać, nie wyrażamy tego co czujemy, nie idziemy za
własnym czuciem, ale raczej za tym, co wydaje nam się obowiąz-
kowe, „dobrze widziane”.

Warszawa pomaga uczniom
zaplanować przyszłość

Warszawa oferuje ósmoklasistom i gimnazjalistom
pomoc przy wyborze szkoły. Spotkania z doradcami
zawodowymi, dni otwarte w szkołach, targi eduka-
cyjne, nowy poradnik dla uczniów i rodziców oraz
symulator mocy to działania zaplanowane przez
władze miasta. 

Już za chwilę ósmoklasiści i ostatni gimnazjaliści staną przed
trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Teraz powinni
sprawdzić, która byłaby dla nich najlepsza. Warszawa oferuje 161
publicznych szkół: 95 liceów ogólnokształcących, 45 techników
i 21 branżowych szkół I stopnia. Jak widać wybór jest duży, ale
równie duża jest konkurencja, bo do szkół będzie aplikować po-
dwójny rocznik.

DDOORRAADDCCYY CCZZEEKKAAJJĄĄ NNAA WWAARRSSZZAAWWSSKKIICCHH UUCCZZNNIIÓÓWW
Już w najbliższy weekend (23-24 lutego, godz. 10.00-15.00)

władze Warszawy zapraszają uczniów ósmych klas i gimnazja-
listów do Pałacu Młodzieży (PKiN, wejście od ul. Świętokrzyskiej)
na Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego. Podczas tych
dni otwartych będzie można zapisać się na spotkania z dorad-
cami w ramach dyżurów w Pałacu Młodzieży. Można uzyskać in-
formacje o ofercie szkół czy harmonogramie.

WWAARRSSZZAAWWSSKKIIEE DDNNII OOTTWWAARRTTEE DDOORRAADDZZTTWWAA ZZAAWWOODDOOWWEEGGOO
(Ogród Zimowy, Pałac Młodzieży, PKiN, wejście od ul. Świę-

tokrzyskiej)
sobota-niedziela, 23-24 lutego, godz. 10.00-15.00
sobota-niedziela, 30-31 marca, godz. 10.00-15.00
Indywidualne rozmowy z doradcami, punkt informacyjny o

szkołach, zawodach, zasadach i harmonogramie rekrutacji.

PPRRZZEEDDŁŁUUŻŻOONNEE TTAARRGGII EEDDUUKKAACCYYJJNNEE MM..SSTT.. WWAARRSSZZAAWWYY
(PKIN, IV piętro)
5-6 marca dla ósmoklasistów
7-8 marca dla gimnazjalistów
9 marca dla uczniów i ich rodziców

PPOORRAADDŹ SSIIĘĘ SSPPEECCJJAALLIISSTTYY
Trwają dyżury doradców zawodowych we WCIES przy ul.

Starej 4 oraz w Pałacu Młodzieży we wtorki i piątki, w godz.
14.00–19.00 oraz w soboty w godz. 9.00–13.00. Spotkania są
możliwe po wcześniejszym umówieniu się poprzez stronę War-
szawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

Zgodnie z dzielnicową tra-
dycją również w tym roku
nie mogło zabraknąć Balu
Karnawałowego dla Osób
z Niepełnosprawnością,
który odbył się w wtorek
w ursynowskim ratuszu. 

Wydarzenie to cieszy się nie-
gasnącą popularnością wśród
mieszkańców Ursynowa oraz
przedstawicieli dzielnicowych
organizacji pozarządowych.

Bal zorganizowany został już
po raz ósmy z inicjatywy Dzielni-
cowej Komisji Dialogu Społecz-
nego Dzielnicy Ursynów, a jego
pomysłodawczynią i osobą, któ-
ra każdego roku czuwa nad jego
realizacją jest Ewa Wiśniewska
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jaciół Osób Głęboko Upośledzo-
nych „Maja”.

Bal rozpoczął się od poloneza
z udziałem członków Zarządu
Dzielnicy, po którym pary zawiro-
wały na parkiecie w walcu an-
gielskim. Nie zabrakło wielu
atrakcji, niespodzianek i konkur-

sów poprowadzonych przez na-
szego ursynowskiego wodzireja
Jacka Senewalda, który w mi-
strzowskim stylu od pięciu lat dba

o oprawę muzyczną imprezy. Za-
bawie towarzyszyły  pokazy ta-
neczne w wykonaniu Zuzi Misz-
czak z Akademii Tańca PASSO –

wielokrotnej mistrzyni Polski, Eu-
ropy i Świata oraz tancerek z klu-
bu sportowego „Hand to Hand”,
które na swoim koncie mają wie-
le sukcesów na arenie krajowej i
międzynarodowej, np. wicemi-
strzostwo świata w 2018 r.

Ten bal jest wyjątkowy – do-
starcza wielu wzruszeń, rado-
ści i pozytywnej energii. Prowa-
dząc poloneza i widząc zaanga-
żowanie uczestników czułem
jak bardzo wspólna zabawa zbli-
ża i jednoczy. Cieszę się, że ta-
kich inicjatyw jest na Ursyno-
wie coraz więcej, że uczymy się
jak sobie wzajemnie pomagać i
uwrażliwiać na potrzeby innych
– skomentował burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa

Bal uświetnił jeszcze jeden
znamienity gość, który wywołu-
je największe poruszenie i ra-
dość wśród roztańczonych
uczestników – MIŚ URSYNEK.

Jeśli ktoś nie zdążył dotrzeć
na tegoroczny bal, nic stracone-
go – za rok powtórka!

Informujemy, że w dniu 21 lutego
(czwartek) następuje wznowienie
robót budowlanych na ul. Rosoła
na odcinku ul. Jeżewskiego – ul. Wą-
wozowa. 

W pierwszej kolejności zostaną przebudo-
wane miejsca parkingowe po zachodniej
stronie ulicy. W czasie przebudowy będzie

obowiązywał zakaz zatrzymywania się z ta-
bliczką o możliwości odholowania parku-
jących pojazdów.

Przebudowa ul. Rosoła miała zostać za-
kończona do końca 2018 r., jednak decyzją
Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja
2018 r., uchylającą w całości decyzję zezwa-
lającą na realizację inwestycji drogowej, zo-

stały wstrzymane roboty budowlane do dnia
1 października 2018 r.

Planowany termin zakończenia budowy
parkingów i przebudowy istniejącej zachod-
niej jezdni to koniec kwietnia 2019 r. W naj-
bliższym czasie kierowcy muszą niestety
uzbroić się w cierpliwość. 

r e d .

Przy wjeździe na Ursynów od strony Piaseczna stoi fo-
toradar który już niedługo zostanie uruchomiony. 

Na odcinku objętym kontrolą radarową można rozpędzić się do
maksymalnie 60 km/h. Urządzenie rozpocznie pracę prawdo-
podobnie w marcu – trwają ostatnie prace związane z podłącze-
niem do źródła zasilania. Na Ursynowie będzie to trzecie urządze-
nie uwieczniające kierowców łamiących przepisy. Przypominamy
że jedno z takich urządzeń znajduje się przy ul. rtm. Witolda Pi-
leckiego, drugie strzeże prędkości w al. KEN na wysokości ul.
Surowieckiego.

Uwaga na radar 
na Puławskiej

Wznowienie robót na ul. Rosoła

Bal jedyny w swoim rodzaju!
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W Warszawie, oprócz na-
uczycieli stażystów i kon-
traktowych, podwyżki
otrzymają także nauczy-
ciele mianowani, którzy
posiadają najniższą płacę
zasadniczą. Dlatego też
propozycje podwyżek wy-
syłamy ponownie do
oświatowych związków
zawodowych.

Przypomnijmy, warszawscy
nauczyciele kontraktowi z ty-
tułem magistra i przygotowa-
niem pedagogicznym otrzyma-
ją ze środków miasta 270 zł
brutto podwyżki wynagrodze-
nia zasadniczego, a nauczycie-
le stażyści z tymi samymi kwa-
lifikacjami - 250 zł brutto. Na
podwyżki miasto przeznaczyło
w tegorocznym budżecie 39
mln zł, a podwyżki objęły łącz-
nie 9,6 tys. osób. Podwyżki są
po to, aby z jednej strony przy-
ciągnąć do pracy w naszych
szkołach absolwentów uczelni,
a z drugiej – zatrzymać już
obecnie pracujących.

– Związki zawodowe prowa-
dzą rozmowy z Ministerstwem

Edukacji Narodowej. W trakcie
negocjacji zostało podpisane roz-
porządzenie, które daje podwyż-
ki dla nauczycieli w wysoko-
ściach całkowicie niezgodnych
z oczekiwaniami związków za-
wodowych. A równocześnie
wprowadzające dysproporcję i
niesprawiedliwość, na którą nie
chcemy pozwolić. Chodzi o na-
uczycieli mianowanych z tytu-
łem licencjata bez przygotowa-
nia pedagogicznego. Dlatego
chcemy rozszerzyć nasze samo-
rządowe podwyżki o tę grupę
nauczycieli – mówi Renata Ka-
znowska, wiceprezydent m. st.
Warszawy.

Prezydent Warszawy zapro-
ponował podwyżkę 220 zł dla
nauczycieli mianowanych z ty-
tułem licencjata bez przygoto-
wania pedagogicznego, czyli
tych nauczycieli mianowanych,
którzy posiadają najniższą pła-
cę zasadniczą. Wprowadzenie
tej zmiany wymaga jednak po-
nownego uzgodnienia regula-
minu wynagradzania nauczy-
cieli ze związkami zawodowy-
mi. Wszyscy nauczyciele objęci

podwyżką otrzymają wyrówna-
nie od 1 stycznia 2019 roku.
Uchwała w sprawie podwyżek
dla nauczycieli stażystów, kon-
traktowych oraz mianowanych

(z najniższym wynagrodzeniem
zasadniczym) zostanie przed-
stawiona radnym od razu po
otrzymaniu opinii związków za-
wodowych.

Wprowadzenie podwyżek
dla nauczycieli mianowanych
wymaga zmian w regulami-
nie wynagradzania nauczycie-
li w formie uchwały Rady

Warszawy oraz uzgodnień z
oświatowymi związkami za-
wodowymi.

Przypomnijmy, w tym roku
na edukację przeznaczymy re-
kordową kwotę, bo aż 4,9 mld
zł. To największa pozycja w bu-
dżecie miasta. Więcej pieniędzy
jest m. in. na podwyżki wyna-
grodzeń nauczycieli stażystów i
kontraktowych oraz dalsze do-
stosowywanie szkół do podwój-
nego rocznika uczniów.

Ostatnie dwa lata to chaos
spowodowany „deformą”
oświaty. Za niska subwencja
oświatowa i przerzucanie kosz-
tów na samorządy oraz konflikt
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej z nauczycielami to jedne z
najbardziej widocznych nega-
tywnych skutków. Już w tej
chwili w Warszawie subwencja
oświatowa z MEN nie wystarcza
nawet na pensje dla nauczycie-
li, a niedoszacowanie wynosi
810 mln zł rocznie. Do każdej
złotówki subwencji oświatowej
Warszawa dopłaca kolejną, a
nawet więcej.

K a t a r z y n a  P i e n k o w s k a

Podwyżki dla warszawskich nauczycieli
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Ursynów, wraz ze swoimi “dziel-
nicami”, dla wielu osób, zwłasz-
cza tam nie mieszkających to
wielkie, ponad 150-tysięczne
miasto, charakteryzujące się
skoncentrowaną zabudową
mieszkalną. Wiele osób słyszało
o jakichś parkach i innych tere-
nach zielonych, jak na przykład
Las Kabacki, ale o istnieniu i
możliwości wykorzystania do
celów rekreacyjnych  ursynow-
skich zasobów wodnych wie nie-
wiele osób. 

Ursynów, a zwłaszcza jego obrzeża,
jest prawie wielkomiejskim pojezie-
rzem. Nie są to wielkie zbiorniki wod-
ne, raczej małe jeziora (największe to
Zgorzała o powierzchni  ponad 3 ha )
lub różnorodne stawy, ale za to jest
ich blisko trzydzieści. Większość z nich
to tak zwane jeziora wytopiskowe o
pochodzeniu polodowcowym. Powsta-
ły w zagłębieniach utworzonych po
wytopieniu się brył martwego lodu,
klinów lodowych lub soczewek lodu
gruntowego.

Ursynowskie pojezierze
Perełką ursynowską jest jezioro Zgo-

rzała, które po rekultywacji nabrało no-
wego blasku. Wybudowano pomost, na
brzegu pojawiły się kosze, ławki, nowe
nasadzenia roślinne. Obecnie po-
wierzchnia zbiornika stanowi zaledwie
15% pierwotnej powierzchni z okresu
przedwojennego, kiedy jezioro to było
największym w Warszawie. Współcze-
sna misa jeziora obejmuje powierzchnię
ok. 17 ha, jednak z powodu nadmierne-
go osuszenia oraz stałego obniżania się
wód gruntowych, w okresie braku opa-
dów zasób wody redukuje się do  dwóch
oczek w południowo-wschodniej części
dawnego obrysu zbiornika (niegdyś
najgłębszej). Natomiast w  części pół-
nocno-zachodniej pozostałością są dwa
bardzo małe stawy oraz tereny podmo-
kłe.  Jednak po wiosennych roztopach
czy okresach intensywnych opadów, te-
ren wypełnia się wodą, w pełni zasługu-
jąc na nazwę jeziora. Należy  pamię-
tać, że pomimo najczęściej stosunko-
wo niewielkiej  powierzchni stawów,
miejsce pierwotnej misy jeziora pełni
ważną rolę retencyjną, odbierając  wo-

dy z wiosennych roztopów oraz inten-
sywnych opadów atmosferycznych. 

Każdy ze stawów czy jeziorek ursy-
nowskich ma swoją specyfikę i na ogół
unikatowe walory. Jezioro Imielińskie
to najstarszy polodowcowy zbiornik
wodny w Warszawie, liczący około 200
tys. lat. Trzy moczydłowskie stawy, rów-
nież ten najmniejszy na terenie osiedla
mieszkaniowego, to cenne tereny lęgo-
we płazów wodnych. Stawy Czyste, Po-
zytywka, Wąsal, Zabłockiego czy Stawy
Berensewicza to również siedliska licz-
nych gatunków ptaków, niewątpliwie
zasługujące na status terenów chronio-
nych. Pełnią również ważną funkcję re-
tencyjną i objęte zostały realizowanym
na Ursynowie od 1998 r. programem
tzw. małej retencji, polegającym na ich
rekultywowaniu. Walory tych zbiorni-
ków wodnych, znajdujących się w obrę-
bie lub bezpośredniej bliskości gęstej
zabudowy, są wyjątkowe i zasługują na
odrębne opracowanie. Niestety,  istnie-
nie ursynowskiego pojezierza jest co-
raz bardziej zagrożone.

Wycinka 320 drzew, jaką w ubiegłym
roku przeprowadził Polkomtel SA, choć
została dokonana  na  należącej do firmy
działce przy zbiegu ul. Baletowej i Puław-
skiej, odbiła się szerokim echem nie tyl-
ko w lokalnych mediach ursynowskich,
ale również w prasie o zasięgu ogólno-
polskim. Inwestor planujący w tym miej-
scu budowę biurowców posiadał wszyst-
kie wymagane zezwolenia, w tym rów-
nież z Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wycin-
ka drzew przypomniała o innym akcie
dewastacji przyrodniczej, jakim jest za-
planowane zasypanie (podobno tylko
częściowe) Stawu Głębokiego, zlokalizo-
wanego na tej samej działce. 

Wątek  Stawu Głębokiego stał się jed-
nym z tematów posiedzenia Komisji Ar-
chitektury i Ochrony Środowiska Ra-
dy Dzielnicy, odbytego 13 lutego, gdy
informację o zasypaniu części stawu za
pośrednictwem radnego Leszka Lenar-
czyka przekazali okoliczni mieszkań-
cy. Niestety, pomimo zaproszenia,
przedstawiciel inwestora Polkomtel SA
na posiedzenie nie przybył.

– Pan radny Leszek Lenarczyk zwró-
cił się ok. 2 tygodnie temu do Urzędu z
informacją, że zdaniem jego i okolicz-
nych mieszkańców dzieje się coś nie-
prawidłowego – mówił obecny na posie-
dzeniu zastępca burmistrza Bartosz Do-
miniak. – Zbadaliśmy ten temat i prze-
kazaliśmy sprawę do Powiatowego  In-
spektora Nadzoru Budowlanego. Pi-
smo poszło z datą 5 lutego i czekamy na
odpowiedź. Oprócz warunków zabu-
dowy i pozwolenia na budowę są jesz-
cze dwa dokumenty wydane przez m.
st. Warszawę, a konkretnie przez Biuro
Ochrony Środowiska i ówczesnego geo-
loga powiatowego – dwa pozwolenia
wodno-prawne, dotyczące tego co się

dzieje ze Stawem Głębokim. Z analizy
uzasadnienia do tych pozwoleń wynika,
że intencją inwestora było przesunię-
cie stawu, ponieważ utrudniał opty-
malną zabudowę działki. Stąd pojawi-
ła się koncepcja zasypania 620 m stawu
z jednej strony i wykopaniu z innej stro-
ny 670 metrów kwadratowych. Tam nic
nie powiedziano na temat głębokości,
poza tym, że objętość powinna się tro-
chę powiększyć. I tyle wynika z tych
pozwoleń wodno-prawnych – wyjaśniał
wiceburmistrz Dominiak.  

Z formalnego punktu widzenia
wszystko wydaje się być w porządku.
Nasuwa się jednak wątpliwość,  co z
roślinnością, co z fauną. W sytuacji tak
dramatycznej interwencji logika pod-
powiada, że lepiej byłoby najpierw po-
większyć zbiornik, przenieść roślin-
ność tam, gdzie to możliwe, a dopiero
potem zasypać zwolnioną część.  Sta-
ło się inaczej. 

A staw zasypany...
– Naruszone zostały stosunki wod-

ne – włączył się z sali mieszkaniec, pan
Michał.  Staw jest zasypany, nie ma do-
pływu, kanaliki są zasypane i będą wy-
kopane nowe kanaliki… Staw jest na
dzień dzisiejszy biologicznie zniszczo-
ny. To jest staw retencyjny, połączony z
innymi stawkami dalej, ale one też są
zasypywane. A my toniemy po prostu...
– mówił poirytowany mieszkaniec.

Sprawa z inwestycją Polkomtela cią-
gnie się od 1999 r. Już wtedy tematem
tym zajmował się ówczesny radny Le-
szek Lenarczyk. 

– To dzieje się nie od dziś, bo jak wy-
nika z dokumentów, może być zasypa-
ne 620 metrów, ale jak ja oceniam  jest

więcej zasypane – opowiadał Leszek
Lenarczyk. – I nic nie jest robione, by
staw ten poszerzyć do wielkości po-
przedniej. Ja mam obiekcje, że woda
ta pozostanie tylko na papierze. Już w
1999 r.  pisałem do Urzędu byłej gminy
Ursynów, do ówczesnego wiceburmi-
strza Tomasza Grochulskiego  interpe-
lację, to było 29 czerwca 1999 r., pod-
nosząc sprawę zasypania Głębokiego
Stawu w rejonie ulic Gajdy, Baletowej,
Puławskiej. 

„Pod wpływem mieszkańców ul. Gaj-
dy została przeprowadzona w dniu 26
maja br. wizja lokalna. Stwierdzono, że
teren między ul. Baletową a Puławską
jest nawożony ziemią z wykopów. Od
wschodniej strony od ul. Puławskiej
Staw Głęboki jest zasypany gruzem be-
tonowym i ziemią. Od zachodniej stro-
ny stawu od ul. Gajdy wody wylewają się
w kierunku zabudowy i ulicy”. Podczas
kontroli wezwano Straż Miejską, która
stwierdziła zasypywanie linii brzegowej
Stawu Głębokiego gruzem budowla-
nym oraz ziemią. W konsekwencji
wstrzymano  prowadzenie prac budow-
lanych – wyjaśniał radny Lenarczyk.

Stanowisko Polkomtelu było cały czas
jednakowe – inwestycja prowadzona
jest zgodnie z zapisami i decyzją o wa-
runkach zabudowy. Niemniej, prace na
działce nie były realizowane. Dopiero w
ubiegłym roku nastąpiło ich wznowie-
nie, właśnie od wycinki wspomnianych
wcześniej 320 drzew.

Woda nawet w grobie
Istotnym elementem problemu jest

fakt, że Staw Głęboki pełni  funkcje re-
tencyjne, pobierając nadmiar wód z
roztopów wiosennych czy w wyników
intensywnych opadów. A wody grunto-
we są powodem wielkiego niepokoju
mieszkańców. Wszyscy pamiętają pod-
topień, które kilkakrotnie po ulewach
dotknęły wielu mieszkańców Zielone-
go Ursynowa, powodując wielotysięcz-
ne straty. 

– To są tereny zalewowe – włączył
się do dyskusji pan Michał. – I jeśli przyj-
dzie woda wiosną, czy nawet w czerw-
cu będą ulewy i podtopienia, to powtó-
rzy się rok 1997 czy 2010, to będzie dra-
mat. Dziś mogę zaprowadzić do piwnic
w Dąbrówce, gdzie stoi woda, a był
przecież taki suchy rok. To są tereny,
gdzie jest wysokie lustro wody. Woda
się kumuluje, gromadzi, ale gdy wy-
buchnie, wtedy nie będzie ratunku, bo
nie będzie mogła odpłynąć do zbiorni-
ka retencyjnego, jakim jest m. in. Staw
Głęboki. Musimy działać, coś robić –
postulował mieszkaniec.

W otoczeniu stawu i w nim samym
przez lata ukształtowało się oddziały-
wanie na otaczające grunty. Ukształto-
wała się fauna i flora. I nagle zakłóco-
ne zostały wszystkie uwarunkowania
przyrodnicze. Po zasypaniu dna po-
zmieniają się różne uwarunkowania
hydrologiczne. Stare kanaliki odpływo-
we zatkają się, nowe będą powstawały
przez wiele lat. Takie są zasady drena-
żu, że przepływy w pełni zaczynają

działać dopiero po paru latach. A gdy
przyjdzie wielki deszcz, będą znów pod-
topienia okolicznych domów. To stwa-
rza zagrożenie na przykład dla miesz-
kańców  ul. Gajdy. 

– Przykładem istniejącego zaburze-
nia równowagi odpływowej może być
cmentarz za kościołem – znów włączył
się pan Michał. – Po większych opadach,
gdy rośnie poziom wód gruntowych, to
z cmentarza, z grobów wysącza się wo-
da na ul. Farbiarską. No niestety, to jest
trupia woda. To są sprawy niebagatelne.
Jeżeli ktoś chce chować zwłoki, po wy-
kopaniu grobu trzeba to robić natych-
miast, bo zaraz w grobie jest woda – in-
formował zaniepokojony mieszkaniec. 

Chwilowo lekki pat
Spotkanie przebiegało w sumie w

nastroju minorowym.  Część proble-
mów wynika  z nieadekwatnych do po-
trzeb przepisów. Wiąże również ręce
nieobecność przedstawiciela inwesto-
ra. Jednak zagrożenie możliwością
podtopień po ulewach niewątpliwie
istnieje. Urząd ursynowski i odpowie-
dzialni za ochronę środowiska zrobili
wszystko, co w tej fazie możliwości
prawnych było do zrobienia. Pozosta-
je więc czekanie na odpowiedź Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego i nadzieja,
że na kolejne marcowe posiedzenie Ko-
misji jednak przybędzie przedstawiciel
inwestora Polkomtel SA.

Obecny stan przypomina trochę
wcześniejszą sytuację w rejonie jeziora
Zagorzała. W ostatnich dekadach XX
wieku tereny pierwotnej misy jeziora
Zgorzała były intensywnie zasypywane
gruzem i ziemią z okolicznych wyko-
pów budowlanych. Powstanie tam “dzi-
kich wysypisk” spowodowało zmniej-
szenie pojemności retencyjnej zbiorni-
ka, ograniczając możliwości  odwod-
nienia Zielonego Ursynowa  i zagraża-
jąc podtopieniami. Gwałtowna ulewa w
tym rejonie w 2010 r. spowodowała
liczne zalania piwnic i duże straty dla
mieszkańców. Presja mieszkańców spo-
wodowała rekultywację jeziora i po-
większenie zdolności retencyjnej do 60
tys. metrów sześciennych. Jednakże te-
ren działki przy Baletowej jest własno-
ścią prywatną i bez woli właściciela nie-
wiele można zmienić. 

W myśl prawa wodnego “Znajdujące
się w granicach nieruchomości grun-
towej śródlądowe wody stojące, woda w
rowie oraz woda w stawie, który nie
jest napełniany w ramach usług wod-
nych, ale wyłącznie wodami opadowy-
mi lub roztopowymi albo wodami grun-
towymi, stanowią własność właściciela
tej nieruchomości”. Oznacza to tyle, że
drogą prawną nic nie uda się uzyskać.
Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość
i poczekać na następne posiedzenie Ko-
misji Architektury i Ochrony Środowi-
ska. A w międzyczasie, mając w świado-
mości, że Ursynów posiada coraz mniej
zasobów przyrodniczych, pamiętać zda-
nie wypowiedziane podczas posiedze-
nia przez radnego Tomasza  Sieradza:
– Szanujmy to, co jeszcze mamy...

Giną zasoby przyrodnicze Ursynowa, a zwłaszcza „pojezierze”...

Szanujmy to, co jeszcze mamy
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Żydzi to nacja uwielbiana na całym
świecie. Może dlatego, jak świat dłu-
gi i szeroki, ambasady oraz placów-
ki handlowe Izraela otoczone są be-
tonowymi zaporami, drutem kol-
czastym pod prądem i uzbrojoną po
zęby ochroną. 

Po II wojnie światowej Żydzi wypracowa-
li sobie status gatunku chronionego. Niczym
lwy, śnieżne pantery, czy misie koala. Dwo-
rowanie z żydostwa uważane jest za zacho-
wanie niepoprawne towarzysko, a nawet za
przejaw antysemityzmu. Można bezkarnie
dworować z Francuzów, nazywając ich żabo-
jadami, Włochów makaroniarzami, Rosjan
kacapami, a Azjatów żółtkami, ale rzucenie
w przestrzeń publiczną słowa Mosiek, Icek
bądź Żydek kończy się przylepieniem łatki
antysemity. W Polsce szlacheckiej Żyd był gu-
dłajem, a imć Onufry Zagłoba pytał karczma-
rza: “Parchu, a pan jest w domu?”. 

Jak bolesne może być obrażanie Żydów,
przekonało się wielu, m. in. John Galliano,
słynny brytyjski projektant mody, twórca
nowatorskich projektów inspirowanych mo-
tywami historycznymi. Galliano to nie jakiś
tam byle przeciętniak w świecie mody. W
2001 r. królowa Elżbieta II uhonorowała go
Orderem Imperium Brytyjskiego, a w la-
tach 1987, 1994, 1995 i 1997 został ex aequo
z Alexandrem McQueenem uznany za pro-
jektanta roku. Wystarczyła jedna antyse-
micka wypowiedź rzucona publicznie w sta-
nie upojenia alkoholowego, by wschodzące
bóstwo znikło ze światowych wybiegów.
Christian Dior natychmiast wyrzucił Gal-
liano z roboty z wilczym biletem, zaś ak-
torka Natalie Portman demonstracyjnie po-
deptała wykonaną przez Galliano kreację, w
której miała wystąpić na oscarowej gali.

Jako gatunek chroniony prawem i obycza-
jem Żydzi nie mogą być bezkarnie obraża-
ni, natomiast sami obrażać mogą. Bez żad-
nych konsekwencji. Polacy wielokrotnie
przekonali się o wdzięczności narodu wy-
branego i państwa Izrael za m. in. 6620 Po-
laków odznaczonych medalem “Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”. Warto przy-
pomnieć, że to właśnie Polacy, którzy zda-
niem urzędującego ministra spraw zagra-
nicznych Izraela pana Katza i byłego premie-

ra rządu tego państwa pana Szamira “wysy-
sają antysemityzm z mlekiem matki”, są na
pierwszym miejscu listy odznaczonych
przez państwo Izrael za pomoc udzielaną
Żydom w czasie II wojny światowej. Termin
“udział Polaków w Holocauście” pojawia
się jednakowoż w światowych mediach co-
raz częściej. Czy za odrażające czyny kilku
tysięcy polskich szmalcowników i innej swo-
łoczy dopuszczającej się podczas okupacji
nikczemności wobec Żydów można oskar-
żać in gremio cały ponadtrzydziestomiliono-
wy naród? 

Prawdziwi wspólnicy Holocaustu
Polacy nie mieli żadnego udziału w Holo-

cauście, w odróżnieniu od Francuzów, Au-
striaków, Łotyszy, Litwinów, Chorwatów,
czy Rumunów. Nie kolaborowaliśmy, jak
wiele krajów Europy zachodniej, z hitlerow-
cami. Polska jako jedna z nielicznych nacji w
Europie nie sformowała u siebie narodowej
jednostki SS w rodzaju Francuskiej Ochotni-
czej Brygady Szturmowej SS, norweskiego
pułku SS Viking, holenderskiego SS We-
stland, belgijskiego Legionu SS Walonia, czy
Fińskiego Ochotniczego Batalionu Waffen
SS. Jak wielu Europejczyków było w okresie
II wojny światowej chętnych do noszenia es-
esmańskiej czapki z trupią czaszką, świadczy
zdanie ze str. 18 naukowego opracowania
„Zagraniczne formacje SS” autorstwa Chri-
sa Bishopa, autora licznych książek i opraco-
wań historycznych: “Pod koniec wojny po-
nad połowa żołnierzy Waffen SS nie pocho-
dziła z Niemiec”. Polacy jako naród są pod
tym względem krystalicznie czyści.  

Od zakończenia wojny zadajemy sobie
proste w swojej budowie pytanie: “Za co?”.
Przecież, na Boga, to Polska przyjęła w śre-
dniowieczu Żydów prześladowanych i ma-
sowo wypędzanych z zachodniej Europy.
Król Kazimierz Wielki i kolejni władcy dali
Żydom możliwość prowadzenia interesów
oraz  asymilowania się z polskim narodem.
Przecież tylko w Polsce działała podczas
okupacji organizacja o nazwie “Żegota”, or-
gan polskiego rządu na uchodźstwie, któ-
rego zadaniem było organizowanie pomocy
dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Skąd
więc ta nienawiść do Polski i Polaków? 

Czemu przemilczany jest przez środo-
wiska żydowskie udział Francuzów w Ho-
locauście? A był to udział rzeczywisty i
znaczny. 

Pierwszy krok w stronę usankcjonowa-
nego prawnie antysemityzmu miał miejsce
już 27 sierpnia 1940 r., kiedy kolaborujący z
Niemcami francuski rząd Vichy zniósł usta-
wę przewidującą kary za antyżydowskie wy-
powiedzi w prasie. Natomiast 3 październi-
ka weszła w życie ustawa rasowa, która za-
braniała Żydom piastowania urzędów obie-
ralnych, obejmowania odpowiedzialnych
stanowisk w urzędach, sądownictwie i si-
łach zbrojnych. Żaden Żyd nie miał prawa
być dziennikarzem, nauczycielem, reżyse-
rem filmów, czy radiowcem. Był to dopiero
początek udziału Francuzów w Holocauście. 

Kolaboracyjny rząd Vichy powołał pod-
czas wojny ludową milicję dowodzoną przez
zdeklarowanego faszystę Paula Touvier`a,
której podstawowym zadaniem było tropie-
nie Żydów. W dniach 16 i 17 lipca 1942 r. kil-
ka tysięcy francuskich policjantów, wspie-
ranych przez milicję Touvier`a, wyłapało w
okolicach Paryża ponad 20 tysięcy Żydów –
mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Zamknię-
to ich w tropikalnym upale bez wody i jedze-
nia na krytym kolarskim torze Vélodrome
d’Hiver, a następnie wysłano koleją bezpo-
średnio do Oświęcimia. W następstwie wiel-
kiego zaangażowania setek tysięcy rdzen-
nych Francuzów, w obozach koncentracyj-
nych straciło życie kilkaset tysięcy francu-
skich Żydów. Mimo to w Izraelu w ogóle nie
mówi się o francuskim antysemityzmie. 

Ale cóż tam Francuzi, skoro dzisiaj Żydzi
nie przejawiają wrogości nawet wobec tych,
którzy ich gazowali i palili w krematoryj-
nych piecach. Kurtuazyjnie unikają używa-
nia słowa “Niemcy” i zastępują je eufemi-
zmem “naziści”. W styczniu 1952 r. w izra-
elskim Knesecie trwała burzliwa dyskusja
nad umową o reparacjach, które Niemcy
miały wypłacić Izraelowi. Ówczesny kanclerz
Konrad Adenauer zgodził się na opcję pre-
miera Ben Guriona “za każdy dzień pobytu
w obozie koncentracyjnym  będzie można
dostać pięć niemieckich marek”. Niemiec-
kie urzędy skrupulatnie sprawdzały każde
roszczenie i zaczęły wypłacanie setek milio-

nów marek odszkodowań. Co roku do żyją-
cych na całym świecie osób żydowskiego
pochodzenia trafia 100 mln euro. Co kilka lat
wpada im do kieszeni coś ekstra. W 2013 r.
niemiecki tygodnik Der Spiegel poinformo-
wał o wypłacie dodatkowych 800 mln euro.
Według tego cieszącego się prestiżem maga-
zynu, Niemcy mają wypłacać renty nawet
tym Żydom, którzy nie byli uwięzieni w nie-
mieckich obozach zamkniętych, ale mieli
na przykład zakaz przemieszczania się. I tak
dawny oprawca cudownie przeistoczył się w
łaskawcę dobrodzieja.

Pod Synajem cicho również o Austriakach,
tak jakby ich udział w Holocauście był żaden.
Alois Brunner, Franz Stangl, Franz Reichle-
itner, Irmfried Eberl, Amon Göth. Czy te na-
zwiska są dzisiaj znane w Izraelu? Tylko hi-
storykom z Yad Vashem. Jest powszechna
wiedza o Jedwabnem, Kielcach i polskim
antysemityzmie, a o Stanglu czy Brunnerze
nie ma? Tymczasem na rękach tylko tych
pięciu wymienionych z nazwiska austriac-
kich katów jest więcej żydowskiej krwi niż na
rękach wszystkich niemieckich kolaboran-
tów razem wziętych. Austriak Alois Brun-
ner był zaufanym Adolfa Eichmanna i ma
kluczowy udział w realizacji “ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej”. Austriak
Franz Stangl był komendantem obozu zagła-
dy w Treblince, Austriak Franz Reichleitner
był jego zastępcą, zaś austriacki lekarz Irm-
fried Eberl poprzednikiem na tym ważnym
stanowisku. 

800 tys. Żydów na sumieniu
Tych trzech Austriaków odpowiada za

wymordowanie ponad 800 tysięcy Żydów,
bowiem kierowana przez nich Treblinka
była największym ośrodkiem zagłady w
Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem
drugim po Auschwitz w okupowanej Euro-
pie. Austriak Amon Göth był komendan-
tem obozu śmierci w Płaszowie i likwidato-
rem gett żydowskich w Krakowie i Tarno-
wie. W Austrii, nieopodal Linzu, mieściły się
obozy koncentracyjne Mauthausen i Gu-
sen. Czy ktokolwiek piśnie dzisiaj w Izraelu
i USA choć słówko o “austriackich obozach
śmierci”? W tym przypadku światowe me-
dia nie popełniają pomyłek. Czy ktokol-
wiek oskarża dzisiaj Austriaków o udział
w Zagładzie? Żydzi na świecie doznali na
tym punkcie amnezji. 

W ramach tzw. ostatecznego rozwiąza-
nia kwestii żydowskiej Niemcy zaplanowa-
li wymordowanie wszystkich europejskich
Żydów w liczbie 11 milionów. Adolf Hitler
oficjalnie zapowiedział krwawą rozprawę z
Żydami wiosną 1939 r. “Krwiopijcy o haczy-
kowatych nosach, posłańcy nicości i ukrywa-
jący się w cieniu kuglarze, którzy z ekonomii
uczynili hazard, muszą zniknąć z powierzch-
ni ziemi” – darł się wódz na posiedzeniu Re-
ichstagu. W lipcu 1939 r. powołano do życia
składające się z trzech tysięcy niemieckich
policjantów i żandarmów niższego szczebla
Specjalne Oddziały Operacyjne Policji Bez-
pieczeństwa (Einsatzgruppen). Ich głów-
nym zadaniem stała się eksterminacja Ży-
dów na terenach okupowanych. Czy trzy ty-
siące niemieckich żołnierzy było w stanie
samodzielnie wymordować w niecałe trzy la-
ta za pomocą konwencjonalnych środków
(broń palna i szubienice) dwumilionową
populację, bo tyle istnień ludzkich mają na
sumieniu Einsatzgruppen? Jest to technicz-
nie niewykonalne.

Mordercy na ochotnika
Historycy – także izraelscy, jak Dina Porat

czy David Silberklang – szacują, że Einsat-
zgruppen korzystały podczas egzekucji z po-
mocy 33 tys. lokalnych ochotników, zabój-
ców – nacjonalistów. Do pożądanej przez
Niemców współpracy w mordowaniu Ży-
dów doszło na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w
Rumunii. Czarną kartą litewskiej historii stał
się las w Ponarach, będący miejscem kaźni
około 72 tysięcy Żydów. Sprawcami zbrod-
ni byli nie tylko Niemcy, ale i kilkuset litew-
skich szaulisów zwanych “ubojowcami”.
Przed 1942 r. hitlerowcy i ich łotewscy sojusz-
nicy zamordowali co najmniej 69 tys. Ży-
dów. Podczas likwidacji getta w Rydze Niem-
cy tylko statystowali i dokumentowali maso-
wą egzekucję. Łotewskie komando dowo-
dzone przez Viktorsa Ar?jsa zlikwidowało
w Rumbuli 20 tysięcy osób. W Babim Jarze
w ciągu zaledwie 36 godzin niemieccy i ukra-
ińscy zbrodniarze rozstrzelali 33 771 Ży-
dów. W grudniu 1941 r. w Bogdanovce ru-

muńscy żołnierze i policjanci ogniem z bro-
ni maszynowej oraz granatami zamordowa-
li przez tydzień ponad 50 tys. Żydów. Jest to
największy akt Holocaustu bez udziału
Niemców. O tym się głośno nie mówi. 

Przedstawione powyżej informacje mają
potwierdzenie w faktach. Co jest na rzeczy,
że Żydzi wybaczyli swoim katom, a kąsają
dłoń, która im przez wieki pomagała, a pod-
czas okupacji ratowała życie? Być może od-
powiedź tkwi w wypowiedzi mojego ży-
dowskiego kolegi z 34. LO im. Gen. Karola
Świerczewskiego “Waltera” przy ul. Za-
krzewskiej na Mokotowie, której udzielił w
1968 r., tuż przed wyjazdem na emigrację
do Izraela. Podczas jednej z wielu dyskusji
padły z jego ust słowa, które zapamiętałem
na całe życie: “Polska postrzegana jest przez
Żydów jako ziemia przeklęta przez Boga,
którą zamieszkują ludzie przeklęci. I tak bę-
dzie do końca świata “. Być może ostatni
bezpardonowy atak na Polskę ze strony izra-
elskiego premiera i jednego z jego mini-
strów jest nie tylko przedwyborczą grą o
władzę, ale przede wszystkim pochodną
powyższej tezy, upowszechnianej od wielu
lat przez Żydów. 

Bo jak inaczej wytłumaczyć tak wściekły
atak? Zgodziliśmy się przecież współorgani-
zować konferencję, która de facto była skie-
rowana przeciwko Iranowi, śmiertelnemu
wrogowi Izraela. Idziemy z Żydami i Ame-
rykanami ręka w rękę i wzajemnie wspiera-
my się tworząc antyirańską koalicję. Tym-
czasem zamiast wdzięczności otrzymuje-
my policzek. Tego rodzaju postępek nie jest
godny nawet jednozdaniowego komenta-
rza. Skomentować można jedynie głupotę
polskich władz, które zgodziły się firmo-
wać dyplomatyczny spęd służący interesom
wyłącznie dwóch państw – Izraela i USA.
Efekt jest taki, że tradycyjnie nic na tym nie
skorzystaliśmy, a w nagrodę otrzymaliśmy
od Izraela tęgiego kopniaka, zaś od USA
publiczne pouczenie, że Polska powinna
zwrócić Żydom majątki utracone w wyniku
II wojny światowej. Nadto staliśmy się wro-
giem największego państwa na Bliskim
Wschodzie, które jest trzecim światowym
eksporterem ropy naftowej. W pas kłania
się Molier i jego słynne “Sam tego chciałeś,
Grzegorzu Dyndało”. 

Podstawowym źródłem pisanym dla wcze-
snej historii Żydów jest Biblia, która określa
ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe.
Żydzi przez całe wieki nie mogli znaleźć wła-
snego miejsca na świecie. Naród ten do dzi-
siaj nie został do końca zaakceptowany w
niektórych środowiskach. Przypuszczalnie
powodem jest to, że Żydzi wciąż mają trud-
ności z pełną asymilacją w krajach, w których
żyją, choć stale powiększa się rzesza Żydów
zasymilowanych. Od lat najtęższe historycz-
ne umysły próbują ustalić, co jest powodem,

że to właśnie Żydzi byli przez wieki gromie-
ni i stanowili obiekt nienawiści rdzennych
mieszkańców krajów, w których się osiedla-
li. Żaden inny naród tyle nie wycierpiał, ale
dlaczego największymi męczennikami są
Żydzi? Z wielu publikacji, popartych zakro-
jonymi na szeroką skalę rzetelnymi bada-
niami naukowymi, wynika, iż żydostwo to
sprawa osobnej cywilizacji, czyli odrębnej
metody życia zbiorowego. Żydzi posiadają
własną cywilizację i w tym właśnie ma tkwić
rozległość zagadnienia. 

Prof. Feliks Koneczny jest autorem arcycie-
kawej rozprawy „O wielości cywilizacyj” wy-
danej na Zachodzie już po jego śmierci w
1962 r. pod tytułem „On the Plurality of Ci-
vilisations”. Przedmowę napisał Arnold Jo-
seph Toynbee, wybitny brytyjski historio-
zof, autor liczącego 12 tomów dzieła “Stu-
dium historii”. Rozprawa “O wielkości cy-
wilizacyj” jest rozwinięciem niewydanych
za życia prof. Konecznego książek „Cywiliza-
cja Bizantyńska”, „Cywilizacja Żydowska”
oraz dzieła „Państwo i Prawo w Cywilizacji
Łacińskiej”. Na kartach “Cywilizacji Żydow-
skiej” autor twierdzi, że w Starym Testamen-
cie można łatwo dostrzec walkę z nieuchwyt-
nym prądem nieortodoksyjnym, czyli z mo-
nolatrią – skłonnością do uważania Boga
nie za Pana Wszechświata i Ojca wszystkich
narodów, lecz za boga plemiennego opie-
kującego się wyłącznie Żydami.

Naród wybrany...
Po przeczytaniu opracowania “Cywiliza-

cja żydowska” wiedza o narodzie wybra-
nym znacznie się powiększa. Profesor wiele
miejsca poświęca analizie zapisów Talmudu,
jednej z podstawowych ksiąg zawierającej
komentarz do biblijnej Tory, najważniejsze-
go tekstu objawionego judaizmu. Oto kilka
cytatów, które uznałem za wyjątkowo cieka-
we. Czwarta księga Szulchan – Aruch za-
wiera nakaz: “Zawrzeć małżeństwo, by roz-
mnożyć ród, jest dla każdego Izraelity obo-
wiązkiem nieuchronnym! Kto jest bez żony,
nie ma błogosławieństwa i jest poza pra-
wem, a nawet nie zasługuje nosić miana
człowieka. Ten, kto się żeni, temu będą od-
puszczone grzechy...”. Prof. Koneczny pisze:
“Zajrzyjmy do Talmudu: Kto nie jest Żydem,
nie jest w ogóle człowiekiem. Nie darmo
wołają do Jehowy w wieczór pierwszego
dnia Paschy: Wylej swój gniew na ludy, któ-
re Cię nie uznają i na królestwa, które nie
wzywają Twojego imienia...”.

Wywyższony Talmud wyraża się o chrze-
ścijaństwie w taki sposób, iż nieporozumie-
nie musi stać się nieuchronnym. Inwekty-
wy przeciw kultowi religijnemu chrześcijan
zajmują aż siedem stron druku. Goje są w
Talmudzie tylko zwierzętami w ludzkiej po-
staci. “Wy nazywacie się ludźmi, goim zaś nie
nazywają się ludźmi...”. Zdaniem prof. Ko-

necznego, mesjanizm to charakterystyczna
cecha Żydów. “Nie starożytność, nie mono-
latria, ani nie sakralność wyróżniają żydo-
stwo od całego świata, lecz wybraństwo i
mesjanizm. Te cechy posiada wyłącznie Żyd.
On jeden został wybrany przez Boga i tylko
on sam jest uważany przez Boga za człowie-
ka wybranego. Stąd ta pycha”.

Żydzi wnieśli gigantyczny wkład do skarb-
ca światowej kultury, nauki, sztuki, medycy-
ny i wielu innych dziedzin. To wyjątkowo
utalentowany naród, który przez wieki po-
trafił przetrwać masowe pogromy, wypę-
dzenia, dyskryminacje i w końcu zbrodniczą
próbę eksterminacji. Jednocześnie Żydzi
krwawo zapisali się w historii Rosji i Polski.
W Komitecie Centralnym Rosyjskiej Partii
Komunistycznej (bolszewików), która utopi-
ła Rosję w morzu krwi, dominowali Żydzi, m.
in. Lew Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba
Bromsztejn), Grigorij Zinowjew (Gerszen
Aronowicz Radomyslski), Lew Kamieniew
(Lew Rozenfeld), Jakow Swierdłow, Mosze
Salomonowicz Uricki i Grigorij Sokolnikow
(Hirsz Brilliant). 

Gułagiem, czyli systemem obozów pracy
przymusowej na terenie ZSRR, w których
życie straciły miliony ludzi różnych naro-
dowości, kierowali od 1930 do 1939 r. bol-
szewicy pochodzenia żydowskiego, kolej-
no Fiodor Eichmans, Łazar Kogan, Matwiej
Berman oraz Israil Pliner. W okresie “wiel-
kiego terroru” znaleźli się, jak miliony ich
ofiar, pod ścianą i z rozkazu Stalina zostali
rozstrzelani. W przeddzień „wielkiego ter-
roru” wśród pracowników na kierowniczych
stanowiskach w osławionym NKWD przodo-
wali Żydzi (38 proc.), których, o dziwo, by-
ło więcej niż rdzennych Rosjan (32 proc.).
Stalin musiał się ich mocno obawiać, bo
czystki zostały zarządzone w dużej mierze
do rozprawy z Żydami okupującymi naj-
wyższe stanowiska w partii i organach bez-
pieczeństwa. Dość powiedzieć, że po prze-
prowadzeniu “wielkiej czystki” na kierowni-
czych stanowiskach w NKWD pozostało w
1940 r. tylko 3,5 proc. Żydów, a udział Ro-
sjan w kierowaniu zbrodniczą machiną
wzrósł aż do 65 proc.

Żydowscy grzesznicy
O tym, co wyprawiali z polskimi patriota-

mi po zakończeniu II wojny światowej pro-
kuratorzy, sędziowie i funkcjonariusze bez-
pieki żydowskiego pochodzenia (poniżej na
ilustracji Anatol Fejgin, zbrodniarz skazany
na 12 lat więzienia), zapisano całe tomy,
więc komentarz wydaje się zbędny. Podob-
nie jak komentarz odnoszący się do global-
nego kryzysu gospodarczego wywołanego
w 2008 r. przez spekulacyjne machlojki kil-
ku banków, wśród których pierwsze skrzyp-
ce grały Lehman Brothers założony w 1850
r. przez żydowskich imigrantów z Niemiec
braci Lehmanów oraz Goldman Sachs zało-
żony w 1869 r. przez niemieckiego imigran-
ta żydowskiego pochodzenia Marcusa Gold-
mana. Pęknięciu internetowej bańki gieł-
dowej czujnym okiem przyglądał się prezes
amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed)
Alan Greenspan. 

Po ostatnim ekscesie premiera Izraela i je-
go ministra polski rząd nie może już biernie
przyglądać się rosnącemu w tym kraju an-
typolonizmowi. Atak na Polskę trwa od
wielu lat i nie ma końca. Trudno się przed
nim bronić. Zawiodły nasze media, zawio-
dła polska dyplomacja. A antysemityzm w
innych krajach Europy? O tym mówi się
rzadko. Czas najwyższy na zaostrzenie kur-
su wobec Izraela. Nie wolno przede wszyst-
kim pozwolić, by Żydzi oskarżali nas przed
całym światem o “udział w Holocauście”.
Potrafimy zmierzyć się z własną przeszło-
ścią, nie wypieramy się istnienia polskich
nikczemników denuncjujących podczas
wojny Żydów, ponieważ są to fakty. Ale za-
rzut o udziale Polaków w Holocauście to po-
twarz. I nie zmyją tego ewentualne obłud-
ne przeprosiny po zakończeniu izraelskiej
kampanii wyborczej. Nie chodzi jednak o to,
by pójść z Izraelem na medialną i dyploma-
tyczną wojnę i poczynić sobie kolejnego
wroga. Przyjęcie w stosunkach dyploma-
tycznych bardzo twardego kursu wobec
Izraela jest jednakowoż w Polsce powszech-
nie oczekiwane. To państwo nie było bo-
wiem, nie jest i nigdy nie będzie przyjacie-
lem Polski. Nie musimy się przyjaźnić i ko-
chać. Wystarczy, że będziemy się szano-
wać. Wzajemnie.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Nakładem Wydawnictwa Literackiego
ukazał się w formie książkowej wywiad-
rzeka, przeprowadzony przez Kamilę
Drecką z Szewachem Weissem, bodaj
najlepszym w historii budowniczym
przyjaznych stosunków polsko-żyd-
owskich. 

Weiss, kiedyś przewodniczący Knesetu, a potem
ambasador Izraela w Warszawie (2001 - 2003) jest
jednym z najbardziej zasłużonych kawalerów Or-
deru Orła Białego, najwyższego odznaczenia RP.
Władając czterema językami (hebrajskim, pol-
skim, rosyjskim i angielskim), ma łatwość porozu-
miewania się w skali międzynarodowej, będąc
człowiekiem, który z gruntu pozostaje wszystkim
życzliwy. Ten pochodzący z Borysławia na Ukra-
inie (obwód lwowski, rejon drohobycki) nadzwy-
czaj inteligentny przedstawiciel narodu żydow-
skiego tylko cudem przeżył wraz z rodziną Holo-
caust po ucieczce z getta, uratowany z pomocą
przyjaciół polskich i ukraińskich. A śmierć grozi-
ła rodzinie Weissów zarówno z rąk niemieckich
oprawców, jak i banderowców. 

Urodzony w 1935 roku obecny dyplomata i wy-
kładowca akademicki w dziedzinie politologii (rów-
nież na Uniwersytecie Warszawskim) potrafi do
dzisiaj bezbłędnie zaśpiewać pełne teksty naszych
ułańskich piosenek, a jednocześnie – poprzez swo-
ją dobroduszność – oddziałuje na dwa będące w
skomplikowanych relacjach narody, polski i żydow-
ski – jak balsam. W 1946 opuścił razem z rodziną te-
rytorium Polski, by poprzez obóz przejściowy w
Wiedniu dotrzeć do Palestyny, a od 1948 stać się
obywatelem nowo utworzonego państwa Izrael,
gdzie uczył się w technikum rolniczym, nabywszy
między innymi umiejętności traktorzysty, a jedno-
cześnie uprawiał sport (atletykę i lekkoatletykę). 

Mający duże poczucie humoru Szewach, wspo-
mina, że gdy przejmował placówkę dyplomatycz-
ną w Warszawie, jego poprzednik uprzedził go, iż
ma trwałą kontuzję ręki od nieustannego przybi-
jania pieczątki, zaświadczającej, że coś jest na
pewno koszerne. Będąc ulubionym gościem sta-
cji radiowych i telewizyjnych w Polsce, żartuje, że
mimo woli stał się „dyżurnym Żydem RP” i oczy-
wiście nie może pogodzić się z tym, że w ostatnim
czasie prominentni przedstawiciele Izraela wy-
stąpili z ostrymi oskarżeniami pod adresem naro-
du polskiego in gremio. 

– Jak w każdym innym narodzie, również w
polskim byli i są ludzie dobrzy i źli. Sam się o tym
najlepiej przekonałem podczas okupacji niemiec-
kiej – stwierdza Weiss.

Wywiad-rzeka pod tytułem „Pamiętam...” da-
je znakomity wgląd w niegdysiejsze stosunki kil-

ku narodów zamieszkujących Europę Środkową:
Niemców, Polaków, Ukraińców, Rosjan, Żydów... 

– Dźwięk niektórych słów niemieckich przy-
wołuje u mnie traumę. Kiedy jestem na dworcach
niemieckich i słyszę Achtung!, to drętwieję. Na-
tychmiast przypominam sobie dźwięk tego słowa
z getta w Borysławiu, do którego nas zapędzono.
To słowo kojarzy mi się też z pogromem, akcją, gło-
śnikami gestapowców...”

O relacjach Polska – Izrael Szewach mówi tak:
– W wypadku Polski jak najlepsze stosunki z na-

mi są ważniejsze od stosunków z innymi krajami,
bo to wynika ze wspólnej wielowiekowej historii.
I tej dobrej, i tej złej. Ja prawie nigdy nie używam
słowa „patriota”. Twierdzę, w kontekście moich
doświadczeń historycznym i osobistych, że spo-
tkałem w życiu za dużo patriotyzmu!. Czy się ko-
jarzy z nacjonalizmem? Oba zjawiska bardzo czę-
sto niestety trudno oddzielić. Jak się pompuje ba-
lon patriotyzmu, to łączy się z jakimś egocentry-
zmem osobistym i narodowym, ze sztuczną dumą,
a więc z jakimś rodzajem hochsztaplerstwa – po-
wiada Weiss, a on naprawdę wie, co mówi. 

Na pytanie, czy to jest jego zdaniem ludzkie, kie-
dy dla jednych ktoś jest bohaterem, a dla innych
zdrajcą, Weiss odpowiada, że nic co ludzkie nie jest
mu obce, jakkolwiek nie jest w stanie zrozumieć
„dlaczego takiego człowieka jak Lech Wałęsa pró-
buje się wykreślać z historii. Kogoś, kto organizo-
wał różnymi sposobami Solidarność i stał się jej
symbolem, kto ma światowe wpływy, kto otworzył
nie tylko Polskę na nowe życie demokratyczne” –
dziwi się Szewach i dodaje:

„Ludzie zaczynają relatywizować. To powodu-
je chaos poznawczy. Pogubienie. Dlaczego teraz w
Polsce najważniejszymi bohaterami są tak zwani
żołnierze wyklęci? Wśród nich było wielu antyse-
mitów. Mordowali także Polaków. I nagle oni są
ważniejsi od bohaterów wcześniejszych...”. 

Co do nieoczekiwanie spornej dziś kwestii ob-
rad Okrągłego Stołu przed 30 laty, Weiss wypowia-
da następującą opinię:

– Dzisiejsza prawicowa propaganda wymazuje
go lub przynajmniej postponuje, przemilczając
fakt, że jego uczestnikami byli bracia Kaczyńscy...
Nie wiem, jak by się potoczyły dzieje Polski bez tej
transformacji. Z punktu widzenia historycznego to
był proces fundamentalnie ważny dla Polaków.
To jednak była rewolucja Demokratyczna. Bo Pol-
ska miała już dosyć krwi. To był chlubny przykład,
jak dochodzić do kompromisu historycznego. Oby
nam w Izraelu tak się udało z naszymi sąsiadami.
Ja się o to modlę! – podkreśla „dyżurny Żyd RP”.
Z uwagi na miejsce urodzenia – niejako słowiańska
dusza. M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Konferencja Bliskowschodnia w Warszawie – dotkliwa porażka polskiej dyplomacji 

Ostał nam się jeno kopniak i amerykańskie połajanki Dobra pamięć 
„dyżurnego Żyda” RP
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Stowarzyszenie Otwarty Ur-
synów w pełni aprobuje stanowi-
sko zajęte przez Rzecznika Praw
Obywatelskich w oświadczeniu
opublikowanym na jego stronie
internetowej w dniu 15 lutego
2019 roku, którego fragmenty
publikujemy poniżej i wyraża
uznanie dla działań Rzecznika
mających na uwadze troskę o re-
spektowanie praw obywateli RP.

Z inicjatywy Rzecznika Praw
Obywatelskich w dn. 7 marca
2018 roku Trybunał Konstytu-
cyjny w wyroku K 2/17, stwier-
dził, że jeden z przepisów usta-
wy prawo ochrony środowiska
jest niekonstytucyjny. Trybunał
podkreślił, iż na skutek tej nie-
konstytucyjnej regulacji nie
wszyscy uprawnieni zdążyli sko-

rzystać z przysługujących im
roszczeń.

Początkowo projekt ustawy
procedowanej w Senacie, który
miał stanowić realizację wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego,
zakładał wydłużenie do 5 lat
ustawowego terminu na zgła-
szanie tego typu roszczeń, jak
również „otwierał na nowo” ter-
min dla mieszkańców Ursyno-
wa i innych osób, którym rosz-
czenia wygasły w świetle dotych-
czasowego niekonstytucyjnego
przepisu. Tymczasem senatoro-
wie całkowicie zapomnieli o in-
teresie swoich wyborców i
wbrew apelom Rzecznika Praw
Obywatelskich ulegli naciskom
lobby Portów Lotniczych, wykre-
ślając zapis pozwalający na na-
prawienie szkód mieszkańców.
Co ciekawsze, kwoty rzekomych
obciążeń dla budżetu, których –
jak się zdaje przestraszyli się se-
natorowie – były całkowicie ode-
rwane od jakichkolwiek realiów.

Zdarzenia, które miały miejsce
w Senacie oddalają możliwość
pozytywnego zakończenia spo-
ru mieszkańców Ursynowa z
Lotniskiem im. Chopina i wypa-
czają sens orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego.

Uważam, że kuriozalnym jest,
że senatorowie poparli taką
zmianę przepisów, która chroni
interesy finansowe podmiotów
degradujących środowisko na-
turalne, korzystających z niego
ponad miarę, ze szkodą dla wła-
ścicieli nieruchomości mieszkań-
ców. W czasach, gdy warunki
środowiskowe (zanieczyszcze-
nia powietrza i hałas) są przy-
czynami wielu zgonów, a nega-
tywny wpływ hałasu na zdrowie
człowieka jest niepodważalny –
co ostatnio było treścią upomnie-
nia Polski przez Komisję Euro-
pejską – wybrani głosami oby-
wateli Senatorowie robią wszyst-
ko, aby podmioty emitujące ha-
łas uwolnić od odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej względem
obywateli. Warto podkreślić, że
stowarzyszenie Otwarty Ursy-
nów popiera działania Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, który w
oświadczeniu z dnia 15 lutego
2019 roku skrytykował decyzję
podjętą przez senatorów. 

Decyzje, które zapadły pod-
czas prac w komisji w Senacie,
nie kończą jeszcze tematu. Teraz
projekt zmian w ustawie trafi do
Sejmu, a potem ponownie do Se-
natu. Stowarzyszenie Otwarty
Ursynów będzie aktywnie przy-
glądać się i uczestniczyć w pra-
cach legislacyjnych nad tym pro-
jektem, a także będzie przeko-
nywać parlamentarzystów do
opowiedzenia się po stronie inte-
resu mieszkańców, a nie spółek
prawa handlowego zarządzają-
cych portami lotniczymi.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  
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Ludzie i rosnące lotniska. Czy
właściciele domów zyskają real-
ną szansę na odszkodowania za
hałas? Oświadczenie RPO

Parlament poprawia właśnie
ustawę, którą przed rokiem Try-
bunał Konstytucyjny uznał za
niekonstytucyjną: na złożenie
wniosku o odszkodowanie da-
wała tylko dwa lata od decyzji
rozpoczynającej budowę lub roz-
budowę lotniska

Parlament do 15 marca powi-
nien zmienić te przepisy. Począt-
kowo senacki projekt dawał
mieszkańcom realną szansę na
uzyskanie odszkodowań, teraz
jednak coraz bardziej zmierza w
stronę ochrony interesów przed-
siębiorców i państwa

Rzecznik Praw Obywatel-
skich wyraża zaniepokojenie
tym faktem

Kiedy w danej okolicy ma po-
wstać uciążliwa inwestycja, np.
lotnisko, trzeba najpierw wska-
zać obszar ograniczonego użyt-
kowania wokół. Na tym terenie
nie będą w przyszłości spełnia-
ne normy środowiskowe – np.
dużo wyższy może być poziom
hałasu. Ale właściciele nieru-
chomości zyskują prawo do od-
szkodowania za utratę wartości
ich własności.

Niestety, przepisy dawały na
wystąpienie z takim wnioskiem
tylko dwa lata – a ponieważ lot-
niska są budowane z reguły dłu-
żej, wiele osób poniewczasie do-
wiadywało się, że prawo do od-
szkodowania już im wygasło.
Lotniska w naszym kraju rozbu-
dowywały się gwałtownie w
ostatnich latach – dla większości
tych inwestycji dwuletni termin
już wygasł.

Przepisy te zaskarżył do Try-
bunału Konstytucyjnego Rzecz-
nik Praw Obywatelskich i przed
rokiem sprawę wygrał. 7 marca
2018 r. Trybunał uznał, że dwu-
letni termin na dochodzenie
roszczeń jest zbyt krótki, a przez
to niezgodny z Konstytucją. Nad-
miernie ogranicza bowiem
ochronę praw właścicieli (art.
64 Konstytucji).

Zaskarżony przepis traci moc
15 marca 2019 r. – do tego cza-
su parlament musi zmienić prze-
pisy. Rzecznik śledzi prace parla-
mentarne z uwagą, dlatego dziś
musi zaalarmować opinię pu-
bliczną, że przybrały one obrót
niekorzystny dla ludzi.

12 lutego połączone senackie
komisje: Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwo-
wej, Środowiska oraz Ustawo-
dawcza obradowały nad projek-
tem nowelizacji ustawy (druk
senacki nr 1069).

Przewidywał on, że : z rosz-
czeniami odszkodowawczymi
można by było wystąpić w ter-
minie PIĘCIOLETNIM od wej-
ścia w życie aktu powodujące-
go ograniczenie sposobu ko-
rzystania z nieruchomości, w
przypadku roszczeń, które
jeszcze nie wygasły, termin na
składanie wniosków byłby tak-
że PIĘCIOLETNI, najważniej-
sze jednak było uregulowanie
sytuacji osób, które zgłosiły
wnioski, ale po upływie dwu-
letniego, niekonstytucyjnego
terminu - dla nich projekt
przewidywał nowy, TRZYLET-
NI termin na wystąpienie z
roszczeniem od dnia wejścia w
życie nowelizacji.

Niestety, rozwiązania korzyst-
ne dla mieszkańców stref ograni-
czonego użytkowania nie zosta-
ły przyjęte – w nowej wersji
(druk 1069s) senatorowie uzna-
li, że:

do TRZECH a nie pięciu lat
zostanie wydłużony czas na
wnoszenie roszczeń odszkodo-
wawczych w przypadku obsza-
rów ograniczonego użytkowa-
nia (OOU), które dopiero po-
wstaną, do TRZECH lat wydłuży
się termin w przypadku osób,
którym roszczenia jeszcze nie
wygasły (ich dom znalazł się w
OOU nie dalej niż dwa lata te-
mu), Ci, którym termin na rosz-
czenia już upłynął – nie będą mo-
gli już NIC zrobić. 

Taką zmianę projektu zaini-
cjowało Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju, wskazując, że in-
aczej zbyt wiele osób wystąpi z
roszczeniami. To spowoduje z
kolei zbyt poważne skutki finan-
sowe dla samorządów, które
zbudowały lotniska, a także dla
skarbu państwa i podmiotów,
których działalność doprowadzi-
ła do ustanowienia obszaru
ograniczonego użytkowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich
wyraża zdecydowany sprzeciw
wobec przekazania takiego pro-
jektu do dalszych prac parla-
mentarnych.

Należy przypomnieć, że to
właśnie konieczność ochrony
praw tych osób, którym dwulet-
ni termin zawity upłynął, stała
się przyczyną skierowania przez
Rzecznika wniosku do Trybuna-
łu i wydania jego wyroku. W

wielu przypadkach bowiem
roszczenia wygasały, zanim oby-
watele uświadamiali sobie ich
istnienie.

W ocenie RPO pełna realiza-
cja wyroku winna uwzględniać
prawa osób pokrzywdzonych
niekonstytucyjnym przepisem.
Tylko tak można naprawić szko-
dy wyrządzone im w przeszło-
ści. Tylko w ten sposób wyrok
Trybunału Konstytucyjnego bę-
dzie mógł odnieść realny sku-
tek. Nie można zapominać, że
roszczenia odszkodowawcze z
art. 129 ust. 4 ustawy dotyczą
przede wszystkim właścicieli
gruntów sąsiadujących z lotni-
skami, przy czym większość z
tych inwestycji została już zreali-
zowana, natomiast uprawnieni
nie zdążyli wystąpić z tym rosz-
czeniem. Jeśli ustawodawca nie
ureguluje – w przepisach przej-
ściowych – sytuacji tych osób,
nie będą one mogły w ogóle zre-
alizować swoich roszczeń, choć
regulacja odbierająca im te zo-
stała uznana za niezgodną z
Konstytucją RP.

W związku z powyższym
Rzecznik Praw Obywatelskich
pragnie wyrazić głębokie zanie-
pokojenie związane z przyjętym
brzmieniem projektu zmiany
art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo
ochrony środowiska. Zarówno
w zakresie, w jakim z projektu
wykreślony został przepis przej-
ściowy umożliwiający osobom
uprawnionym „reaktywację”
roszczeń opartych na przepisie
uznanym za niezgodnym z Kon-
stytucją, jak i w zakresie przyję-
tej formuły wydłużenia termi-
nu występowania z roszcze-
niem: uznany przez Trybunał
termin 2-letni jako rażąco za
krótki został wydłużony zaled-
wie do lat 3.

Uchwalona w komisjach se-
nackich zmiana projektu jest wy-
raźnie sprzeczna z istotą wnio-
sku Rzecznika do Trybunału, a
zarazem i z duchem samego wy-
roku sądu konstytucyjnego. Nie
można zaakceptować sytuacji,
w której to właśnie te osoby, któ-
rych skargi – i prawna sytuacja –
skłoniły Rzecznika do złożenia
wniosku do TK, a naruszenie ich
praw przez niekonstytucyjny
przepis TK potwierdził, pozosta-
ną bez jakiejkolwiek prawnej
ochrony. Jedynym tego uzasad-
nieniem nie może zaś być – zdys-
kredytowana w tym przypadku
przez TK – chęć ograniczenia
wydatków budżetowych, kosz-
tem osób, których konstytucyjne
prawa naruszono.

Senatorowie po stronie lotniska, a nie mieszkańców

Wyborcy im to zapamiętają...

W dniu 12 lutego br., podczas posiedzenia komisji w Se-
nacie RP, przyjęto skrajnie niekorzystne dla mieszkań-
ców Ursynowa regulacje do projektu zmiany ustawy
prawo ochrony środowiska. Zaaprobowane przez se-
natorów zmiany pogrzebią, wspierane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich, wieloletnie starania mieszkań-
ców znacznej części Ursynowa (ale także Włoch, Ursu-
sa, czy gmin ościennych) o otrzymanie od Portów Lot-
niczych rekompensat za uciążliwości, których do-
świadczają na co dzień, w tym środków koniecznych
na zabezpieczenie domów i mieszkań przed hałasem.

Stołeczny samorząd przeznaczył
4,6 mln zł na opłacenie dodat-
kowych, ponadnormatywnych,
patroli policji. Dzięki temu ulice
Warszawy będą kontrolowane
pod kątem bezpieczeństwa
przez policjantów podczas 20
tysięcy służb.

– Dbamy o bezpieczeństwo warsza-
wianek i warszawiaków. Dlatego miej-
sca, które wskazali nam jako najbar-
dziej niebezpieczne, objęte będą do-
datkowymi patrolami w ramach służ-
by ponadnormatywnej – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m. st. War-
szawy.

Służby ponadnormatywne policjan-
ci będą pełnić w najbardziej niebezpiecz-
nych miejscach wskazanych przez war-
szawiaków na spotkaniach grup osie-
dlowych w ramach miejskiego programu
„Bezpieczne osiedle”. Średnio w miesią-
cu na terenie stolicy wskazywanych jest

około 100 takich lokalizacji, które obej-
mowane są szczególnym nadzorem po-
licji. Skuteczność i przydatność służb

ponadnormatywnych weryfikowane
są co miesiąc. W miarę poprawy stanu
bezpieczeństwa w objętym nadzorem

rejonie następuje zmiana lokalizacji
pełnienia służby według sugestii
mieszkańców.

Miasto sfinansuje stałą obecność
na moście policjantów Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji w ramach służb ponadnorma-
tywnych. Ich zadaniem będzie kon-
trola prędkości przy użyciu laserowe-
go miernika prędkości. W każdym
miesiącu policjanci będą tam pełnić
60 służb ponadnormatywnych zarów-
no w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo
miasto zakupi system do odcinkowe-
go pomiaru prędkości i użyczy go In-
spekcji Transportu Drogowego, która
zainstaluje go na moście Poniatow-
skiego.

W ubiegłym roku w ramach służb
ponadnormatywnych zatrzymano 196
sprawców przestępstw i wykroczeń,
ukarano mandatami karnymi 10 937
sprawców wykroczeń. Niebagatelną
rolę w miejscach najbardziej zagrożo-

nych pełni już sama obecność policjan-
tów w mundurach.  Od lat planowane
i konsekwentnie realizowane działa-
nia na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
w tym także w zakresie wsparcia fi-
nansowego policji, dają obraz Warsza-
wy, jako jednego z najbezpieczniej-
szych miast w Polsce. Wg. „Barometru
warszawskiego” bezpieczeństwo w
mieście oceniane jest przez mieszkań-
ców bardzo wysoko. 90% responden-
tów ocenia je dobrze, a 91% czuje się
bezpiecznie spacerując w swojej okoli-
cy po zmroku. Obie wartości są o kilka
procent większe od danych z ostatnie-
go badania Barometru.

W 2019 roku stołeczny ratusz planu-
je dofinansować Komendę Stołeczną
Policji 5 000 000 zł, z przeznaczeniem
m.in. na służby ponadnormatywne – 4
600 000 zł, na nagrody pieniężne – 200
000 zł oraz  na utrzymanie koni służbo-
wych – 200 000 zł. 

M a g d a l e n a  Ł a ń

Dodatkowe patrole policji na ulicach Warszawy
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KS Metro Warszawa wykonało plan na
domowe mecze w pierwszej rundzie fazy
play-off. W bardzo dobrym stylu wygra-
ło dwa spotkania rozgrywane we wła-
snej hali i jest już blisko awansu do ko-
lejnego etapu rozgrywek.

W sobotę i niedzielę – 16 i 17 lutego siatkarze KS
Metro Warszawa podejmowali przed własną pu-
blicznością drużynę KS MOSiR Huragan Między-
rzec Podlaski. Pierwszy mecz zakończył się wyni-
kiem 3:0 (25:23, 25:22, 27:25), natomiast w dru-
gim spotkaniu do zwycięstwa Metro potrzebowa-
ło czterech setów (25:22, 25:22, 23:25, 25:15).

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od wyrówna-
nej walki (3:3,6:6), ale później gospodarze spuści-
li nieco z tonu i pozwolili rywalom odskoczyć na
kilka oczek. Poza niższą skutecznością w ataku po-
jawiły się też problemy z przyjęciem niezwykle
mocnej zagrywki Gołębiowskiego, co poskutkowa-
ło wynikiem 8:12. Podopieczni trenera Szczuc-
kiego zaczęli stopniowo poprawiać grę na skrzy-
dłach, a gdy dołożyli do tego kilka świetnych
obron, w mgnieniu oka odrobili straty, a nawet wy-
pracowali dwupunktową przewagę 17:15. Pro-
wadzenia nie oddali już do końca partii i mimo
nerwowej końcówki zdołali rozstrzygnąć ją na
swoją korzyść -25:23. 

Początek drugiego seta należał zdecydowanie
do zawodników Metra, którzy szybko odskoczyli
na 6:2. Potem kilka błędów w ataku popełnił Stę-
pień, a w polu zagrywki znów stanął Gołębiowski
i sytuacja zmieniła się diametralnie – po kolej-
nym asie serwisowym tego zawodnika siatkarze
z Międzyrzeca objęli prowadzenie 7:8.  Po chwili
pokaz siły w zagrywce zademonstrował także No-
wacki, dzięki czemu przewaga gości wzrosła do
czterech oczek – 10:14. Później jednak przyda-
rzyły im się pojedyncze błędy, które gospodarze
zdołali przekuć na swoją korzyć, a konsekwentna
gra dała im remis po 17. W ostatnich akcjach pod-
opiecznym trenera Wasąga nie udało się utrzymać
nerwów na wodzy – popełnili kilka prostych błę-
dów i w konsekwencji przegrali do 22. 

Przez sporą część ostatniej partii mogło się wy-
dawać, że siatkarze z Ursynowa kontrolują jej
przebieg – utrzymywali 2-3 punkty przewagi, a je-
śli ją tracili, to tylko na moment. Sytuacja zmieni-
ła się w połowie seta, kiedy nie byli w stanie skoń-
czyć własnego ataku. Rywale skrupulatnie wy-
korzystali niemoc gospodarzy i zdobywając pięć
kolejnych punktów wyszli na prowadzenie
13:15.Taki stan rzeczy nie utrzymał się jednak
długo – kilka błędów Huraganu wystarczyło, by
stołeczni odzyskali przewagę – 20:17. Końcówka
spotkania była bardzo emocjonująca i pełna wal-
ki – drużyny wymieniały się prowadzeniem, a go-
ście mieli nawet okazję, by rozstrzygnąć set na
swoją korzyść – 24:25. Wtedy jednak wszedł na
boisko Przemysław Sprawka i zmiana ta okazała
się strzałem w dziesiątkę – najpierw zdobył punkt
atakiem, a po chwili bezpośrednio z zagrywki.
Kolejnym serwisem uniemożliwił rywalom wy-

prowadzenie regularnej akcji, dzięki czemu z kon-
try skorzystał Mikołajczak i Metro wygrało 3:0.
Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany zo-
stał Janek Kopyść. 

Niedzielne popołudnie podopieczni Wojciecha
Szczuckiego również mogą zaliczyć do udanych.
Choć mecz rozstrzygnęła dopiero czwarta partia,
to obraz gry wyraźnie wskazywał na ich boiskową
przewagę.

Już na początku spotkania zawodnicy Metra
pokazali, że tym razem nie zamierzają pozwolić
sobie na tak nerwową grę, jaka miała miejsce po-
przedniego dnia. W czasie całego pierwszego se-
ta trzymali przeciwnika na bezpieczną przewagę
punktową, a kluczowym elementem okazało się
przyjęcie. Gospodarzom udało się znaleźć antido-
tum na piekielnie mocne zagrywki zawodników
z Międzyrzeca i zdecydowanie więcej piłek, w po-
równaniu z sobotnim spotkaniem, pozostawiali w
dalszej grze. W przyjęciu świetnie spisywali się
Głód, Stępień i Kopyść, a do tego dobrą i kąśliwą
zagrywkę dołożył Przemysław Sprawka. W ataku
widoczny był każdy skrzydłowy Metra, co znacz-
nie ułatwiało grę Tomaszowi Walendzikowi. W
efekcie pierwszą partię stołeczni wygrali do 22.

Druga odsłona spotkania była bliźniaczo po-
dobna do pierwszej. I w tym secie zawodnicy tre-
nera Szczuckiego utrzymywali bezpieczny dy-
stans. W dobrym stylu pokazał się również me-
trowski blok, który kilkakrotnie efektownie za-
trzymał rywali. Odrobinę nerwowo zrobiło się w
końcówce seta, jednak ostatecznie gościom z Mię-
dzyrzeca zabrakło argumentów, na tak dobrze
dysponowanych siatkarzy z Warszawy.

Wydawać by się mogło, że w tak dobrym stylu
uda się zakończyć całe spotkanie. Niestety, w trze-
cim secie w szeregi Metra wkradła się odrobina
rozluźnienia, a podopieczni Łukasza Wasąga mo-
tywowali się do gry z każdą dobrą i zwycięską
akcją. Dzięki efektownej zagrywce gościom  uda-
ło się przejąć prowadzenie w mniej więcej połowie
partii i choć nerwowa końcówka nie wykluczała
żadnego ze scenariuszy, to  ostatecznie dała zwy-
cięstwo zawodnikom z Międzyrzeca (23:25).

Ostatnia, jak się okazało, partia meczu to już
koncertowa gra podopiecznych Wojciecha Szczuc-
kiego, którzy pozwolili przeciwnikom na zdoby-
cie tylko 15 punktów. Gospodarze dominowali w
niemalże każdym elemencie siatkarskiego rze-
miosła, a wyróżniającym się zawodnikiem w ca-
łym niedzielnym spotkaniu był Bartek Stępień,
któremu została przyznana nagroda MVP.

Dzięki dwóm zwycięstwom, jakie mają już na
swoim koncie siatkarze KS Metro Warszawa, do
awansu do kolejnej rundy play-off brakuje im już
tylko jednego. Podopieczni Wojciecha Szczuckie-
go 2. marca wybiorą się do Międzyrzeca, gdzie bę-
dą mieli dwie szanse na rozstrzygnięcie rywaliza-
cji na swoją korzyść. Jeśli ta sztuka im się nie po-
wiedzie, o awansie zdecyduje piąty mecz – roze-
grany 6. marca w Warszawie.  

D a r i a  M i k o ł a j c z a k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o

Dwa zwycięstwa Metra w play-off! 

W piątek 22 lutego w pol-
skich kinach zagości
przejmujący film „Kafar-
naum” libańskiej reżyser-
ki Nadine Labaki, nomi-
nowany do Oscara w kate-
gorii Najlepszy Film Nie-
anglojęzyczny.

Film, który zyskał Nagrodę Ju-
ry zeszłorocznego Festiwalu w
Cannes i nominowany był do
Złotego Globa, opowiada dra-
matyczną historię małego chłop-
ca oraz burzliwego procesu, któ-
ry wytoczył… swoim rodzicom.
Historia rozpoczyna się bowiem
w sądzie, gdzie 12-letni Zain
(wyśmienity, elektryzujący i
kradnący dla siebie każdą scenę
debiutant Zain Al Rafeea) opo-
wiada o tym, co przeżywał każ-
dego dnia swojego życia. Pozew,
który wysnuł wobec rodziny jest
wyjątkowy – Zain oskarża rodzi-
ców o naumyślne poczęcie i na-
rodziny, w sytuacji, w której wie-
dzieli, że nie będą w stanie za-
pewnić mu odpowiedniego da-
chu nad głową, skazując go tym
samym na samodzielną tułaczkę
po ulicach w poszukiwaniu po-
żywienia, czy schronienia. Moc-
ny punkt wyjściowy daje przy-
czynek do retrospekcji, z których
dowiadujemy się, jak trudne by-
ło i nadal jest życie chłopca w
zwaśnionym Libanie.

Film niezwykle dobrze i inte-
ligentnie napisany scenariusz.
Nie tylko ze względu na wyśmie-
nicie rozpisaną dramaturgię, ale
także dlatego, że porusza wiele
ważnych, bieżących spraw, sta-
jąc się krytycznym komentarzem
wobec dzisiejszych czasów. Hi-
storia chłopca staje się bowiem
przyczynkiem do przyjrzenia się

sytuacji uchodźców i powodów,
dla których muszą oni opuścić
kraj swojego pochodzenia. W
pewnym momencie z ekranu
padnie nawet rozrywające serce
zdanie: „Chciałabym przepro-
wadzić się do Szwecji (…),
(gdyż) dzieci umierają tam z
przyczyn naturalnych”. 

Reżyserka nie epatuje jednak
biedą i głodem, w celu łatwego
wywołania emocji. Tworzy ra-
czej zaskakująco ciepłą opowieść,

która przejmuje nas ze względu
na centralną postać. Zain jest nie-
zwykle inteligentnym, roztrop-
nym i rezolutnym chłopcem, a
przez to, że staje się naszym prze-
wodnikiem po świecie przedsta-
wionym, jego cechy charakteru
rzutują na to, jak sami oglądamy
wszystkie wydarzenia. Siły jego
charakteru i niestrudzonego dą-
żenia do celu pozazdrościć mógł-
by mu niejeden dorosły, a fakt, że
chłopiec nie traci wiary, mimo
licznych przeciwności losu, spra-
wia, że tym mocniej kibicujemy
mu w jego poczynaniach. Zain
jest opiekuńczy i empatyczny,
mimo że wie, że może liczyć tyl-

ko na siebie. Nawet swój we-
wnętrzny gniew, potrafi skiero-
wać nie w stronę destrukcji, a ku
polepszeniu sytuacji swojej i in-
nych. Jest Bohaterem nie tylko z
krwi i kości, ale także nosicielem
niezwykłych idei, wedle których
również my powinniśmy kiero-
wać się w życiu.

Nadine Labaki stworzyła film
wobec którego trudno przejść
obojętnie. Obraz wybitnie ludz-
ki, przejmujący, który pozwala

odkryć w nas pokłady empatii i
uzasadnionego gniewu, po któ-
rym wyjdziemy inaczej patrząc
na rzeczywistość. „Kafarnaum”
to Wielkie Kino, które powinien
zobaczyć każdy. Czy zwycięży w
kategorii Najlepszy Film Niean-
glojęzyczny, (gdzie konkuruje
m.in. z polską „Zimną Wojną” i
faworytem, czyli meksykańską
„Romą”), dowiemy się już w no-
cy z niedzieli na poniedziałek.
Niezależnie od wyniku tego star-
cia, już teraz mogę Państwu
zdradzić, że „Kafarnaum” warty
jest uwagi bardziej niż oba te fil-
my razem wzięte.

M i c h a ł  K a c z o ń

Wzruszająca nominacja do Oscara 

W Kinie Dokumentu w Domu Sztuki SMB
„Jary” odbył się pokaz pn. „In Memo-
riam. Antoni Krauze”. W dwa dni po
przypadającej 14 lutego pierwszej rocz-
nicy śmierci reżysera przypomniano jego
dawne filmy dokumentalne. 

Spośród czterech krótkometrażowych obrazów
widzom, sądząc po ich reakcjach, szczególnie
spodobały się dwa z 1968 roku – „Cudów nie ma”
i „Konflikty”, wyprodukowane przez Wytwórnię
Filmów Oświatowych w Łodzi. Krauze wykazał
się w nich umiejętnością zarazem celnej i dowcip-
nej obserwacji niezbyt pochlebnych zjawisk spo-
łecznych – bezrobocia z wyboru (w pierwszym) i
tzw. pyskówek sądowych (w drugim). Duże wra-
żenie wywarł również średniometrażowy film z
roku 1990 „Co się należy prawdzie”, produkcji
Studia Filmowego Dom i Telewizji Polskiej, przy-
bliżający postać biskupa przemyskiego Ignacego
Tokarczuka, który dzięki swym zasługom dla opo-
zycji demokratycznej w PRL oraz mężnej postawie
wobec szykanujących go ówczesnych władz i służb
specjalnych zyskał miano „biskupa niezłomnego”. 

Pokaz zgromadził dużą widownię – obok licz-
nych mieszkańców Ursynowa wiele miejsc na sa-
li zajęli znani filmowcy dokumentaliści. Po projek-
cji odbyło się ciekawe spotkanie z publicznością,
na którym Antoniego Krauze wspominały m.in. je-
go żona Joanna i córka Patrycja (obie na zdję-
ciu). Całe wydarzenie zorganizowano we współ-
pracy ze Studiem Filmowym Kalejdoskop, z part-
nerskim współudziałem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. A B U

W niedzielę, ku zadowole-
niu licznie przybyłych wi-
dzów, okazało się, że sce-
na Teatru Za Dalekiego w
Domu Sztuki SMB „Jary”,
predestynowana do wy-
stawiania raczej skrom-
nych – dwu, trzyosobo-
wych spektakli bądź mo-
nodramów, zazwyczaj
współczesnych – udźwi-
gnęła przedstawienie z
większą obsadą, kostiu-
mowe i oparte na drama-
turgii klasyka: Antona
Czechowa. 

W ciągu półtorej godziny przez
scenę tę – w spektaklu Niny Czer-
kies-Grzelązki „Trzy siostry… Po-
żegnanie z sadem” – przewinęły
się postacie nie tylko z „Trzech
sióstr” i „Wiśniowego sadu”, ale
również z innych utworów Cze-
chowowskich, np. „Mewy”.

Co więcej, do gry samymi
dziełami genialnego rosyjskie-
go dramaturga i nowelisty do-

łączono grę postacią ich autora
oraz jego stosunku do bohate-
rów poszczególnych sztuk. Ca-
łość spektaklu jawiła się orygi-
nalnie, nie zatracając przy tym
specyficznego dla Czechowa
spojrzenia na XIX-wieczną rosyj-
ską prowincję oraz znamiennej
dla twórczości pisarza miesza-

niny melancholii z dramaty-
zmem, nostalgii z ironią, satyrą
i komizmem.

Wyraziste kreacje aktorskie
stworzyli w przedstawieniu ab-
solwenci różnych szkół teatral-
nych. Sfinansowała je z własnych
środków Dzielnica Ursynów.

A B U

Wieczór z Czechowem w Domu Sztuki

Krauze dokumentalista
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K to ukończył 60 lat, powinien poddać się badaniu kolonoskopowemu, a
jeśli w rodzinie zdarzały się przypadki nowotworu jelita grubego, kolo-
noskopia jest obowiązkiem już po przekroczeniu lat 40. Ostatnie bada-

nia mówią o drastycznym wzroście zachorowań na nowotwory układu pokarmo-
wego. Takie są koszty cywilizacyjne szybkiego i nieunormowanego życia, jak
również rosnącej chemizacji środowiska naturalnego. Do niedawna nowotwory przewodu pokar-
mowego zbierały żniwo głównie wśród mężczyzn, od niedawna jednak na przykład rak jelita gru-
bego jest trzecim nowotworowym zabójcą kobiet. Sam wybieram się na takie badanie, bo chcę jesz-
cze trochę pożyć. Rak jelita grubego jest jednym z najbardziej podstępnych nowotworów, rozwija
się latami nie dając żadnych objawów. Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia
wzrasta z wiekiem. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 65 roku życia. 

W Polsce funkcjonuje Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP), w którego ramach
wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są
imienne, jednokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób w wieku 55–64 lata. Objęcie programem
kobiet i mężczyzn między 55 a 64 rokiem życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczal-
nych. W tym wieku 25 proc. osób ma już polipy, a 5 proc. jest zagrożonych rozwojem raka. Radzę
skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest PBP, to może uratować życie. Jaka jest przyczyna drastycz-
nego wzrostu zachorowań na nowotwory? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  Naukow-
cy twierdzą, że 50 proc. to genetyka, a dopiero później styl życia i sposób żywienia. Coraz częściej
pojawia się jednak teza, że głównym winowajcą jest chemizacja środowiska naturalnego.  W okre-
sie ostatniego półwiecza człowiek wytworzył ponad 80 tys. nowych związków chemicznych. Trują-
ce substancje są dosłownie wszędzie, nawet w jedzeniu i butelkach do karmienia niemowląt. Wiele
chemikaliów przedostaje się do środowiska i organizmów żywych, są one obecne w tkankach każ-
dego człowieka na ziemi. Naukowcy są zgodni, że znaczna ich część może powodować powstawa-
nie  nowotworów, wad rozwojowych noworodków oraz osłabiać układ odpornościowy.  Aktywiści
Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (dawniej World Wide Fund for Nature) przeprowadzili eks-
peryment, podczas którego pobrano krew od 47 osób z całej Europy, między innymi od 39 deputo-
wanych do Parlamentu Europejskiego. Próbki krwi przeanalizowano pod kątem występowania 101
substancji chemicznych  z pięciu grup pestycydów,  ftalanów i  związków  fluoropochodnych. Oka-
zało się , że organizm każdej z przebadanych osób jest zanieczyszczony mieszanką trwałych toksycz-
nych związków chemicznych o właściwościach  bioakumulacyjnych. Łącznie we krwi osób podda-
nych testowi znaleziono 76 ze 101 szkodliwych i niebezpiecznych substancji.

T rujące związki chemiczne już w trakcie produkcji są uwalniane do środowiska naturalne-
go i przedostają się do organizmu przez skórę, drogi oddechowe i z jedzeniem. Wraz z po-
wietrzem i wodą przemieszczają się po całym świecie. Na Arktyce nie produkuje się nic, a

mimo to duże stężenie rakotwórczych związków fluoropochodnych znaleziono w ciałach niedźwie-
dzi polarnych i fok. Obecność rakotwórczych substancji stwierdzono także u delfinów, wielorybów,
kormoranów oraz bałtyckich fok i orłów bielików. Oznacza to, że zanieczyszczenia chemiczne do-
tarły do każdego zakątka ziemi i kumulują się w morzach oraz oceanach. Profesor Richard Thomp-
son z angielskiego University of Plymouth, specjalizujący się w badaniach biologicznych i morskich,
poddał analizie mikroskopijne fragmenty tworzyw sztucznych w próbkach wód pobranych u wy-
brzeży Wielkiej Brytanii. Stwierdzono, że aż 1/3 badanego materiału stanowiły polimery syntetycz-
ne. Rozpoznano m. in. akryl, nylon, poliester, polietylen, metyloakryl, polipropylen. Stosuje się je
do produkcji ubrań, opakowań i linek. 

Szacuje się, że światowa produk-
cja artykułów chemicznych wzrosła
z 1 mln ton rocznie w latach trzy-
dziestych do ponad 400 mln ton w
2000 r. Badania przeprowadzone
przez zespół prof. Thompsona wyka-
zały, że o ile jeszcze 40 lat temu u ssa-
ków wykrywano tylko 5 związków z
grupy chlorowcopochodnych węglo-
wodorów rtęci, dziś u tych samych
gatunków występuje już ponad 265
substancji toksycznych pochodzenia

organicznego oraz 50 nieorganicznych związków chemicznych. Okazało się również, że każda z te-
stowanych przez zespół naukowców osób ma w swojej krwi mieszankę niebezpiecznych związków. 

Najgorzej jest z dziećmi. Rozpowszechniane w środowisku syntetyczne chemikalia mogą wywo-
łać negatywny wpływ na rozwój  mózgu i powodować zaburzenia pamięci, osłabienie reakcji na bodź-
ce wzrokowe, gorszy rozwój sprawności ruchowej oraz niższy wskaźnik IQ ( iloraz inteligencji).Czę-
stość występowania u dzieci takich zaburzeń jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zabu-
rzeniami koncentracji uwagi czy autyzm wyraźnie wzrasta. Coraz częściej za ich powstanie obwi-
nia się m. innymi syntetyczne związki chemiczne. 

Zgodnie z aktualnym prawem wszystkie związki chemiczne, które zostały wprowadzone na
nasz rynek przed rokiem 1981, a więc większość obecnie stosowanych, nie muszą przecho-
dzić badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych. W efekcie jedynie 14 proc. z 2500 związ-

ków chemicznych produkowanych dzisiaj w większych ilościach, czyli powyżej 1 tys. ton rocznie, to-
warzyszy informacja o ich szkodliwym wpływie na organizmy żywe. W 2006 r. Parlament Europejski
wprowadził w życie system REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Roz-
porządzenie PE zakłada objęcie ściślejszą kontrolą procesu produkcji i wykorzystania szkodliwych sub-
stancji chemicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, producenci związków chemicznych są zobowią-
zani do zbadania ich wpływu na organizmy żywe, zanim chemikalia zostaną wprowadzone do użyt-
ku. Najbardziej szkodliwe związki są wycofywane z obrotu (m. in. plastikowe reklamówki).  Jak bro-
nić się przed wszechobecną chemią? Niestety, całkowita obrona przed szkodliwymi substancjami che-
micznymi nie jest możliwa. Można jedynie próbować ograniczać ich szkodliwy wpływ na nasze orga-
nizmy. Należy więc kupować żywność ekologiczną zawsze, kiedy jest to możliwe oraz dokładnie myć
warzywa i owoce przed spożyciem. Sposobem na oczyszczenie z pestycydów owoców przed ich spo-
życiem jest wykąpanie w roztworze sody oczyszczonej. Naukowcy z University of Massachusetts w USA
postanowili sprawdzić jaka metoda mycia owoców pozwala najskuteczniej pozbyć się z nich pestycy-
dów. W badaniu wzięto pod uwagę dwa typy pestycydów: fungicyd o nazwie tiabendazol, który, jak
wykazały wcześniejsze badania, potrafi przenikać przez skórkę owocu do jego wnętrza, oraz owado-
bójczy fosmet. Jabłka, których użyto w eksperymencie, należały do odmiany Gala.

Naukowcy przemywali zanieczyszczone owoce trzema różnymi cieczami: czystą wodą z kranu,
wodnym roztworem sody oczyszczonej (1 proc.) oraz środkiem wybielającym Clorox. Dwuminu-
towe płukanie owoców Cloroxem jest standardową procedurą stosowaną przez producentów owo-
ców i warzyw, która ma usuwać z powierzchni zbiorów resztki pestycydów, rzekomo czyniąc je bez-
piecznymi do spożycia. Okazało się, że najskuteczniejszy w zmniejszaniu ilości pestycydów zawar-
tych w jabłkach nie jest  Clorox, lecz roztwór sody oczyszczonej. Po trwającej niecały kwadrans ką-
pieli w sodzie usuniętych zostało 80 proc. tiabendazolu i aż 96 proc. fosmetu.

J ak ognia należy unikać żywności w puszkach. Większość puszek z żywnością zawiera środek zwa-
ny bisfenolem. Bisfenol A (BPA) występuje w produktach z plastiku wykonanego z poliwęgla-
nów, w papierze termicznym do drukarek fiskalnych oraz jako powłoka wewnątrz puszek. BPA

ma budowę zbliżoną do żeńskiego hormonu płciowego (estrogenu) i może niekorzystnie oddziaływać
na funkcjonowanie układu hormonalnego. Poszczególne kraje UE (Francja i Szwecja) wprowadzają ogra-
niczenia w używaniu Bisfenolu A. W Polsce nie wprowadzono dotychczas obostrzeń prawnych doty-
czących BPA. Obroną przed wszechobecną trucizna może być rezygnacja z zakupu żywności, która mia-
ła kontakt z plastikową folią samoprzylepną PCV. Należy szukać produktów z etykietą Ecolabel UE lub
Flower UE i karmić dzieci z butelek nie zawierających poliwęglanów (P.C.). Zamiast odświeżaczy po-
wietrza otwierać okno. Kupować mydło, szampony i kosmetyki, które zawierają tylko naturalne skład-
niki zapachowe. Używać farb, lakierów i klejów, które powstały w oparciu o składniki organiczne, na-
turalne oleje oraz wodę. Ekologiczne skutki chemizacji gleby i środowiska naturalnego najboleśniej od-
czują kolejne pokolenia. Przemieszczanie się środków chemicznych z gleby do innych ekosystemów po-
woduje eutrofizację wód, przenoszenie skażeń na duże odległości i kumulację substancji chemicznych
w roślinach, czego efektem  będzie skażenie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. I co wtedy?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Niszczy nas chemiczna zaraza

„Naukowcy twierdzą, że 50
proc. to genetyka, a dopiero
później styl życia i sposób ży-
wienia. Coraz częściej pojawia
się jednak teza, że głównym 
winowajcą jest chemizacja 
środowiska naturalnego”

Niedawno miałem wątpliwą przyjemność jechać aleją Wilanowską w
kierunku Sadyby. Jest to jedna z arterii łączących z Górny Mokotów z
Mokotowem Dolnym. Podróżujący tą trasą mogą skorzystać z jednego

z niewielu połączeń autobusowych lub, jechać własnym samochodem, albo jakimś
innym pojazdem, przejechać rowerem, bądź wybrać nieco uciążliwy, chociaż
niezawodny środek – własne nogi. Jak to mówią młodzi pójść „z buta”. Nie jest to wybór pozbawio-
ny sensu, zwłaszcza w godzinach szczytu, bo nie zajmie to więcej czasu niż w przypadku pojazdów,
które utkną w korku. Właściwie, ktoś może zapytać, dlaczego przy takiej obfitości tematów, rów-
nież takich, które bulwersują opinie publiczną, mamy zajmować się korkami w stolicy. Przecież wia-
domo, że te były, są i zapewne będą. W każdym razie, wszystko na to wskazuje. Odpowiedź jest pro-
sta. Dlatego, że są dokuczliwe i utrudniają nam życie. 

Wygląda na to, że jedynym sposobem na nie, jest ich polubienie. Tym, którzy tego nie pamięta-
ją przypominam, że aleja Wilanowska była przebudowywana jak na nasze warunki stosunkowo nie-
dawno, (chyba w latach 208-2010). Pamiętam swoje rozczarowanie, gdy po uciążliwym dla wszyst-
kich remoncie oddano ją do użytku. Nie wiadomo dlaczego nie została poszerzona, zwłaszcza na
odcinku od ul. Puławskiej do skrzyżowania z Doliną Służewiecką i Sikorskiego. Skrzyżowanie to sta-
je się wręcz upiorne w godzinach szczytu. Już wtedy, w czasie remontu al. Wilanowskiej było oczy-
wiste, że ruch tutaj będzie coraz większy, a co za tym idzie, trzeba zwiększać przepustowość tam,
gdzie to jest możliwe. Tymczasem, nie uwzględniono tego. Podobnie, jak w przypadku wielu innych
inwestycji w stolicy. Nie podjęto żadnej próby przebudowy newralgicznego skrzyżowania, które sta-
nowi wąskie gardło w komunikacji pomiędzy Wilanowem, Służewem, Sadybą etc.

Aby miasto mogło się skutecznie roz-
wijać trzeba liczyć się z procesami towa-
rzyszącymi rozwojowi. Zwłaszcza w ob-
szarze infrastruktury drogowej. Prędzej,
czy później miasto będzie musiało się z
nimi zmierzyć. Jeśli w ślad za zwięk-
szeniem się liczby pojazdów nie idzie
rozwój infrastruktury, na skutki nie trze-
ba długo czekać. W efekcie mamy wy-
dłużające się korki. 

Rozwiązaniem jest budowanie nowych dróg i modernizacja już istniejących uwzględniając to, co
będzie za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Te działania powinny być planowane na wyrost, na przy-
szłość. Tymczasem zazwyczaj są one spóźnione. Nie można też zapominać o transporcie miejskim,
który stanowi alternatywę dla samochodów, znacznie czystszą, nie emitującą takiej ilości spalin. Pod
warunkiem, że będzie on funkcjonalny, dostosowany do oczekiwań pasażerów. 

Warszawiacy chętnie sięgają po rozmaite alternatywne sposoby przemieszczania się po mieście.
Chętnie przesiadają się na rowery, hulajnogi, rolki, czy skateboardy. Są one znacznie zdrowsze, za-
równo dla ludzi, jak i dla atmosfery. Zachętą do korzystania z takich form podróżowania powinna
być przystosowana do tego infrastruktura, a z nią bywa różnie. Chociaż trzeba przyznać, że pod wpły-
wem nacisków ze strony amatorów dwóch kółek wiele zmieniło się w ostatnich latach na dobre.

Jeżdżąc po Warszawie można nabrać przekonania, że znajdujemy się na jakimś placu budowy.
Można byłoby się z tego cieszyć, bo świadczy to o tym, że nasze miasto rozbudowuje się, gdyby nie
to, że wielu z tych robót dałoby się uniknąć i byłyby zupełnie niepotrzebne, gdyby wykazano się więk-
szą przezornością przy podejmowaniu niektórych decyzji. Jako przykład podam remont, właściwie
przebudowę ul. Puławskiej przed laty. Było to niezwykle uciążliwe przedsięwzięcie, wiążące się z
wyłączeniem tej ważnej arterii z ruchu. Spowodowało ono niebywałe utrudnienia dla mieszkańców
południowej części Warszawy i Piaseczna. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że w przypad-
ku ulicy tak ważnej dla stolicy priorytetem powinno być to, aby jej wyłączenie trwało jak najkrócej.
Niestety, zaraz po ukończeniu inwestycji, postanowiono zerwać nową nawierzchnię, aby dokopać
się do położonych pod nią rur kanalizacyjnych. Oczywiście ktoś za to wszystko zapłacił. I to nie tyl-
ko podatnik, ale też kierowcy, którzy znowu musieli stać w korkach i korzystać z objazdów. Trud-
no uwierzyć, że była to sytuacja, której nie można było uniknąć podejmując odpowiednie decyzje
odpowiednio wcześniej. No, ale po co kłaść asfalt raz, jeśli można kilka. Przecież koś za to zapłaci.
Z pewnością nie urzędnik podejmujący decyzję.  

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wyprzedzajmy problemy…

„ Aby miasto mogło się 
skutecznie rozwijać trzeba 
liczyć się z procesami towa-
rzyszącymi rozwojowi.
Zwłaszcza w obszarze 
infrastruktury drogowej”

Do Biedronia przyszedł Bóg.
- Może byś mi pomóc mógł?

Idzie wiosna, zrób porządek.
Przeprowadzam właśnie sondę.

Z niej wynika, mój kochany,
Że najwyższy czas na zmiany.

Kłopot mam z politykami,
Od lat rządzą wciąż ci sami.
Zgraja głupców i matołków

Doi kasę, broni stołków,
Tylko się zajmuje sobą.

Zechcesz walczyć z tą chorobą?

Musisz zmienić jak najwięcej,
Bo mnie już opadły ręce.
Na układy nie ma rady!
Nie pomogą już roszady.

Wzory wręcz PRL-owskie.
Istny cyrk! Skaranie boskie!

Dość mam wilków w owczej skórze,
Podjazdowych walk na górze,

Ciągłych intryg, kłamstw i sporów,
Od wyborów do wyborów,

Hipokryzji i obłudy!
Jesteś gotów prać te brudy?

Czuję dziś uczucie wstrętu,
Do oszustów i agentów,

Do anonimowych listów,
Taśm, podsłuchów, aferzystów.
Amber Goldy, Srebrne, Skoki…
Wszystko mi wychodzi bokiem.

Możesz wierzyć lub nie wierzyć,
Mam też dosyć swych pasterzy.

Robi mi się mdło ze złości,
Od ich pseudo-pobożności.

Stali się siedliskiem grzechu.
Pomóż mi pogonić klechów!

Dziś stan państwa jest fatalny.
Przydałby się ktoś normalny,

Kto jednoczy, a nie dzieli,
Ze złem walczyć się ośmieli.

Szukam wodza. Witam zucha!
Jakże miło cię posłuchać.

Tu pochwalił Bóg Roberta:
Jest ciekawa twa oferta,

Dość konkretne masz projekty,
Język wreszcie bez inwektyw,

Mądre słowa, uśmiech szczery,
Ocieplenie atmosfery.

Jeśli porwiesz młodych ludzi,
Naród wreszcie się obudzi.

Potraktuję cię jak syna,
Tylko nie bądź jak Schetyna!
Uznam nawet za świętego,

Gdy pokonasz Kaczyńskiego.

W końcu ostrzegł Bóg Biedronia:
Tylko nie zrób ludzi w konia!
Dam ci szansę, lecz pamiętaj,

Obietnica to rzecz święta.
Niech ci się ta uda sztuka,
Ale biada, gdy oszukasz!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

DO BIEDRONIA 
PRZYSZEDŁ BÓG
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W 2016 r. wydawnictwo
„Bellona” wypuściło na
rynek książkę Andrzeja
Zasiecznego: „Sowieckie
krety. Jak agenci Stalina
przejęli władzę nad Pol-
ską 1939-1945”. Autor od
lat specjalizuje się w tema-
tyce wojskowej oraz  w te-
matyce związanej z walką
wywiadów. Moim zda-
niem, książka ta zasługuje
na większą uwagę opinii
publicznej. 

Zawiera otóż bardzo wie-
le informacji, które na-
wet dla ludzi zajmują-

cych się historią (zawodowo,
hobbistycznie), są bardzo intere-
sujące. Czy wszystkie są rzetelne
– przyszłość pokaże.

Włodzimierz Lenin sformuło-
wał doktrynę o światowej rewo-
lucji socjalistycznej, do której re-
alizacja droga wiodła (fizycznie)
przez Polskę. Jednoznacznie
sformułował to w rozkazie z 4
lipca 1920 r. późniejszy marsza-
łek Związku Radzieckiego Mi-
chaił Tuchaczewski: 

„Żołnierze rewolucji robotni-
czej! Zwróćcie swe oczy na za-
chód. [Na Zachodzie] decydują
się losy rewolucji światowej. Po-
przez trupa białej Polski prowa-
dzi droga do wszechświatowego
pożaru. Na bagnetach zaniesie-
my ludności pracującej szczęście
i pokój. Na Zachód! (…) Na Wil-
no – Mińsk-Warszawę – marsz!”. 

Tak więc podporządko-
wanie naszego kraju by-
ło warunkiem koniecz-

nym dalszej ekspansji. Nieuda-
na próba zniewolenia Polaków
w 1920 r. zmusiła władze ZSRR
do zmiany metody działań w dal-
szej perspektywie. Tym razem
przygotowania do opanowania
Polski realizowane były przez
służby wywiadowcze, m. in. z
wykorzystaniem polskich komu-
nistów. Równoległym kanałem
penetracji naszego państwa był
Komintern, któremu całkowicie
podlegały lokalne partie komuni-

styczne. Komintern – czyli zin-
stytucjonalizowana forma mię-
dzynarodowego ruchu komuni-
stycznego – był całkowicie pod-
porządkowany imperialnej poli-
tyce ZSRR. „Najważniejszą taj-
ną częścią Kominternu był (…)
Oddział Łączności Międzynaro-
dowej (…). Jego zadaniem było
utrzymywanie tajnej łączności z
organizacjami komunistyczny-
mi na świecie, w tym z
KPRP/KPP. Funkcjonariusze tego
oddziału, podający się za sowiec-
kich dyplomatów, dziennikarzy
czy pracowników przedstawi-
cielstw handlowych bądź kultu-
ralnych, przekazywali instruk-
cje, pieniądze, sowieckie pasz-
porty potrzebne do wyjazdu na
szkolenia w ZSRR itp. Występo-
wali też w roli klasycznych agen-
tów wywiadu i zbierali informa-
cje o sytuacji politycznej, poten-
cjale przemysłowym i wojsko-
wym państwa, w którym prze-
bywali.  Władze polskie walczy-
ły z tą formą agresji o czym
świadczy chociażby fakt, iż w la-
tach 1929-1935 służby zakoń-
czyły śledztwa w 1303 sprawach
o szpiegostwo na rzecz ZSRR
oraz aresztowały 2605 osób.

Sowieci w okresie mię-
dzywojennym – wyko-
rzystując przede wszyst-

kim polskich komunistów – roz-
pracowali Rzeczpospolitą, a w
okresie hitlerowskiej okupacji
przygotowali grunt do przejęcia
władzy nad Polską. Przykłady:
dane statystyczne o Polsce i jej
gospodarce przekazywał Sowie-
tom Samuel Fogelson, piastują-
cy stanowisko zastępcy kierow-
nika Wydziału Statystyki Lud-
ności  w GUS. Andrzej Zasieczny
w swojej książce (skąd pocho-
dzą cytaty) przytoczył  fragment
zeznań Fogelsona: 

„Pracując w Głównym Urzę-
dzie Statystycznym w Warsza-
wie i mając dostęp do materia-
łów, które nie były drukowane w
prasie, systematycznie opraco-
wywałem i układałem dla szta-
bu RKKA (Rabocze-Krestian-
skaja Krasnaja Armia) koniunk-
turalne badania stanu gospo-
darczego byłej Polski. Zazwy-
czaj robiłem to raz na kwartał”.
Alfred Jaroszewicz – kolejny
współpracownik wywiadu
NKWD –  w 1934 r. został dy-
rektorem administracyjno-ha-
ndlowym Państwowych Zakła-
dów Inżynierii (PZInż)  w póź-
niejszym Ursusie, gdzie w tym

czasie produkowano m. in.  pol-
skie czołgi. W Ursusie dołączyli
do niego inni agenci sowieckie-
go wywiadu: Bogusław Henryk
Buczyński, Stanisław Nienał-
towski i Włodzimierz Lecho-
wicz. Wcześniej cały ten zespół
pracował w Samodzielnym Re-
feracie Informacyjnym Dowódz-
twa Okręgu Korpusu I w War-
szawie. W okresie okupacji „Ja-
roszewicz, Lechowicz i Nienał-
towski stanowili trzon siatki wy-
wiadowczej Oddziału II Sztabu
Głównego GL, która w latach
1942-1944 infiltrowała ważne
ośrodki Polskiego Państwa Pod-
ziemnego”. 

Dotkliwe klęski Armii
Czerwonej w pierw-
szym roku wojny z

Niemcami spowodowały różne-
go rodzaju działania ratunkowe.
Jednym z nich była koncepcja
tzw. cichego frontu, który miał
powstać na zapleczu wojsk nie-
mieckich, a więc przede wszyst-
kim w Polsce. W tym celu Mo-
skwa powołała do życia Polską
Partię Robotniczą (PPR) i Gwar-
dię Ludową (GL).  Na ich czele
postawiono sprawdzonych agen-
tów NKWD;  najpierw był to
Marceli Nowotko, po nim Bole-
sław  Mołojec,  a następnie Paweł
Finder. Bolesław Mołojec był też
pierwszym i jedynym dowódcą
GL. Poderwanie Polaków  ( w
1942 r.) do powstania przeciw
Niemcom (cichy front) całkowi-
cie się nie powiodło, toteż dzia-
łalność PPR i GL skupiła się na
osłabianiu i eliminacji przeciwni-
ków politycznych, czyli Polskie-
go Państwa Podziemnego. Józef
Światło  w rozmowie ze Zbignie-
wem Błażyńskim twierdził po-
noć, że w instrukcji, którą No-
wotko przywiózł z Moskwy było
zalecenie „nawiązania współpra-
cy  z gestapo. Głównym i jedy-
nym zadaniem tej współpracy
było rozpracowanie polskiej nie-
podległościowej sieci podziem-
nej i zlikwidowanie jej rękami
gestapo”. 

A ndrzej Zasieczny  w
swojej książce twierdzi
także, że: „Jedną  z naj-

większych afer w okupowanej
Polsce była wspólna operacja
specjalna przeprowadzona 17
lutego 1944 roku w Warszawie
przez wywiad sowiecki, wywiad
Armii Ludowej oraz niemiecką
Tajną Policję Polityczną, czyli ge-
stapo. Celem tej akcji było prze-
jęcie archiwum kontrwywiadu
Delegatury Rządu na Kraj. Inicja-
torem, pomysłodawcą i głów-
nym wykonawcą tego przedsię-
wzięcia (…) był (…) agent wy-
wiadu sowieckiego Bogusław
Hrynkiewicz (…). 

A rchiwum mieściło się
w prywatnym miesz-
kaniu na drugim pię-

trze kamienicy przy ul. Poznań-
skiej 37 m. 20.  Jest to kamieni-
ca wzniesiona w 1904 r. i jedna
z nielicznych, które przetrwały II
wojnę światową. W latach 1945-
1958 w kamienicy mieszkał i
tworzył poeta Miron Białoszew-
ski, co potwierdza pamiątkowa
tablica przed wejściem. Przy Po-
znańskiej, która wcześniej nosi-
ła nazwę Wielkiej, w okresie
międzywojennym znajdowało
się poselstwo, a następnie am-
basada ZSRR. Zajmowała ona
kamienicę nr 15, na której do
dnia dzisiejszego zachował się
sowiecki herb. W okresie oku-
pacji hitlerowcy – nie bez złośli-
wości – ulokowali tam jeden ze
swoich, wojskowych domów pu-
blicznych. 

W niewielkiej odległo-
ści od byłej ambasa-
dy, ale bliżej Alei Je-

rozolimskich, znajduje się intere-
sujący nas budynek pod nume-
rem 37.  W III RP kamienica ta
została sprywatyzowana, a w
drugim dziesięcioleciu XXI wie-
ku gruntownie przebudowana
według projektu pracowni archi-
tektonicznej FS&P Arcus (zespół
ten projektował m. in. budynek
ratusza na Targówku). Kamie-
nica położona jest bardzo ko-
rzystnie pod względem komu-
nikacyjnym, albowiem znajduje
się ok. 100 m od skrzyżowania
Marszałkowskiej z Alejami Jero-
zolimskimi, a przed wojną w ta-
kiej też odległości od Dworca
Głównego. Względy komunika-
cyjne i duży ruch w najbliższej
okolicy były najprawdopodob-
niej głównym powodem umiesz-
czenia w niej archiwum kontr-
wywiadu Delegatury Rządu na
Kraj. Archiwum znajdowało się
w lokalu, w którym mieszkał
Wacław Kupecki, ps. Kruk.  Pro-
wadził punkt skupu surowców
wtórnych, co „usprawiedliwia-
ło” wizyty wielu osób. Kupecki
był inwalidą (nie miał nogi) z
czasów  wojny 1920 r. W bliżej
nie znanych okolicznościach z
Kupeckim nawiązał kontakty
agent NKWD – Bogusław Hryn-
kiewicz, który miał niezwykły
talent do roboty szpiegowskiej i
był nadzwyczaj sprytny i inteli-
gentny. Był także jednym z naj-
bardziej aktywnych w Warsza-
wie, a na dodatek współpraco-
wał z gestapo. Hrynkiewicz szyb-
ko zorientował się w działalności
Kupeckiego i tak sterował znajo-
mością, że po pewnym czasie
Kupecki zatrudnił go do prac
przy archiwum Delegatury Rzą-
du. Była to ogromna wpadka Ar-
mii Krajowej, a jednocześnie suk-
ces NKWD i sukces gestapo. An-
drzej Zasieczny (autor omawia-
nej książki), pisząc o działalności
Kupeckiego, stwierdził m. in.:
„prowadził on nie tylko kartote-
kę rozpoznanych przez kontr-
wywiad i wywiad polityczny De-
legatury Rządu działaczy komu-
nistycznych (były to karty iden-
tyfikacyjne, niekiedy ze zdjęcia-

mi, ponad 1000 osób), ale też
gromadził informacje o różnych
organizacjach konspiracyjnych,
dane o funkcjonariuszach nie-
mieckiego aparatu bezpieczeń-
stwa i agentach gestapo, a także
niektóre dokumenty wewnętrz-
ne Delegatury, np. sprawozda-
nia miesięczne. Ten ostatni dział
archiwum był o tyle ważny dla
Hrynkiewicza, że ze znajdują-
cych się w nim dokumentów wy-
pisywał dane o konspiratorach
związanych z Polskim Państwem
Podziemnym,  a to jego rozpo-
znanie (i w miarę możliwości
rozbicie) było głównym celem
wywiadu sowieckiego i podle-
gającego mu wywiadu PPR i GL-
AL. Poza tym uważam, że szefo-
wi referatu IV N w warszawskim
gestapo SS-Hauptsturmführero-
wi Wolfgangowi Birknerowi
przekazał pochodzące z tego
źródła, a nie tylko od wywiadu
GL-AL, nazwiska członków AK i
pracowników Delegatury Rzą-
du, informując Niemców, że są to
działacze komunistyczni. Była
to stara bolszewicka technika
prowokacji”.

Wspólna akcja NKWD,
AL i gestapo rozpo-
częła się 17 lutego o

godz. siódmej rano. Przez cały
dzień w mieszkaniu działał tzw.
kocioł, czyli zatrzymywano i
przesłuchiwano osoby, które
miały nieszczęście wejść do tego
lokalu. Akcja zakończyła się o
19.30. Niemcy aresztowali sie-

dem osób (w tym Kupeckiego i
jego żonę), które wywieziono w
nieznane miejsce. Zaginął po
nich jakikolwiek ślad.

Przełożonym Hrynkiewicza
był inżynier architekt Marian
Spychalski, ps. Marek, szef wy-
wiadu Gwardii Ludowej, a na-
stępnie Armii Ludowej (szef Od-
działu II Sztabu Głównego GL).
Autor książki, tj. A. Zasieczny
twierdzi, że Spychalski nie prze-
służył przed wojną w Wojsku
Polskim ani jednego dnia (nie
miał więc nawet stopnia szerego-
wego), natomiast stopnie woj-
skowe otrzymywał  głównie z ra-
cji politycznych. Ostatnim, był
stopień marszałka Polski, który
otrzymał 7 października 1963
roku. Szczytem politycznej jego
kariery była funkcja przewodni-
czącego Rady Państwa, którą
pełnił w latach 1968-1970. 

Szkody wyrządzone Pol-
sce przez przejęcie da-
nych z archiwum Dele-

gatury Rządu na Kraj są ogrom-
ne,  ale nigdy nie zostały oszaco-
wana, a sama akcja była przez
niemal pół wieku jedną z naj-
bardziej wstydliwych w dziejach
Armii Ludowej. Komuniści nie
umieścili na kamienicy gloryfi-
kującej tablicy pamiątkowej, a
ludzie związani z Armią Krajową
też unikali tego tematu. Tak więc
jedynym świadectwem historii
kamienicy przy Poznańskiej 37
jest tablica poświęcona  poecie –
Mironowi Białoszewskiemu.

17 lutego 1944 roku, Poznańska 37 – wspólna akcja NKWD, Armii Ludowej i Gestapo... 

Jak działały sowieckie krety
PPoozznnaańńsskkaa 3377 - ssttaann oobbeeccnnyy
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KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

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

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczona,
dzieci, młodzież dojeżdżam, 
601 840 574

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

CCHHEEMMIIAA, MATEMATYKA, 
22 641 82 33

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 508 310 505

egzaminy, 
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio 2-3
pokojowe, Ursynów, Mokotów, 
502 356 731

MMOOKKOOTTÓÓWW,, Pasaż Racławicka,
blisko metra pilnie pawilon
handlowy 21 m2, cena 15000 zł
lub wynajmę, 785 175 966

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

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, sprzedam
bezpośrednio dom na działce
podzielnej na 3, cena 770 tys. zł.,
515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840

sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

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

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

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

!NNoowwaa IIwwiicczznnaa, 84 m2, 4 pok.
100 m po podłodze z garażem i
komórką, tylko 520 tys. zł do neg.,
oś. zamknięte, 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

!UUrrssyynnóóww, Kabaty 2 pok. 
52 m2, do wejścia, dobry standard,
c.500 tys.zł, 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 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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
470 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!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

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

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

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

+ 200 (garaż) zł/m-c, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

EEMMEERRYYTTKKĘĘ do krojenia wędlin,
z praktyką, zatrudnię na 1/2 etatu,
505 147 559

KKIIEERROOWWCCAA samochodu
ciężarowego - skład budowlany.
Zgłoszenia osobiste: ul. Mostowa
11, Piaseczno - Żabieniec 

MMAAGGAAZZYYNNIIEERR na skład
budowlany. Zgłoszenia osobiste: ul.
Mostowa 11, Piaseczno - Żabieniec

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006; 
601 39 84 26

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
334400 w Warszawie, ul. Lokajskiego
3 zatrudni od zaraz sprzątaczkę.
Kontakt: Ewa Niemirska 
022 816 80 01

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawającego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerke lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

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

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLEENNIIAA pianą pur, 
668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew i
krzewów, wycinka, faktura 
604 401 161 

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo, firma
rodzinna, 692 885 279

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143 

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYKKOOŃŃCCZZEENNIIAA wnętrz, 
787 726 963

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

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.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
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 
Ratunkowe 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

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 2244 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert pn. „Głos na beatbox”. Wyk.
Kamil „Lupus” Wilk i Piotr „Bob-
by” Jarosz. Prowadzenie: Maria
Reif. Wstęp wolny.

Nadzwyczaj atrakcyjnie zapo-
wiadający się koncert dla dzieci
i młodzieży, w którym zaprezen-
towany zostanie beatbox – tech-
nika naśladowania głosem róż-
nych dźwięków, w tym instru-
mentów muzycznych. Będą kon-
kursy i inne niespodzianki, np.
prezentacja loopstacji – urządze-
nia do nagrywania głosu i zapę-
tlania go. W koncercie wystąpią
czołowi beatboxerzy.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii Jana
Sosińskiego pn. „Poza wyobraź-
nią”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

MŁODZIEŻ WYSTAWIA CZE-
CHOWA! SPEKTAKL „OŚWIAD-
CZYNY”, ZADEBIUTUJE NA DE-
SKACH DK STOKŁOSY W NIE-

DZIELĘ, 24 LUTEGO, O GODZI-
NIE 18:00. WSTĘP WOLNY.

ZAPRASZAMY NA WERNI-
SAŻ WYSTAWY GRAFIK AU-
TORSTWA ANDRZEJA POPIE-
LA. SOBOTA, 23 LUTEGO, GO-
DZINA 17:00.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2244 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188,,0000 z cyklu “Wielka sława to żart”
- “BELLICANTI in flagranti”. Wyko-
nawcy: Karolina Sołomin – sopran,
Maria Malinowska – sopran, Mag-
dalena Chmielecka – sopran, Zbi-
gniew Kulwicki – baryton, Emilia
Grażyńska - Stefanowicz - forte-
pian, prowadzenie. Zaproszenia do
odbioru w DK Imielin.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2211..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dyrektor Muzeum Więzienia
Pawiak Joanną Gierczyńską w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Muzeum Więzienia Pawiak:
symbol walki o niepodległość”

2266..0022.. –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Zagadka mistrza z
Delft: Vermeer w pracowni”

2288..0022.. –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Rzeczpospolita a wojna trzy-
dziestoletnia (1618–1648)”
PPoocczząątteekk oo 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

O patronie Ursynowa nie
wypada zapomnieć. Toteż
261 rocznicę jego urodzin
(16 lutego) uroczyście
świętowano w Ursynotece
(brawa dla pani dyrektor
Anny Wrońskiej i kierow-
nika Muzeum Jacka Oku-
lusa). 

Wydano kolejny tom dzieł Ju-
liana Ursyna Niemcewicza (bra-
wa dla wydawnictwa Aspra),
ciekawą prelekcję o Niemcewi-
czu europejskim wygłosił profe-
sor Krzysztof Mrowcewicz, frag-
menty utworów zaprezentowa-
li artyści Maria Kulik i Grzegorz
Ociepka (brawa huraganowe).
Gośćmi honorowymi byli wice-
burmistrz Klaudiusz Ostrowski i
Naczelnik Wydziału Kultury Da-
riusz Sitterle.

Spotkanie odbyło się w Mu-
zeum przy ulicy Barwnej 8. Kto
z mieszkańców Ursynowa jesz-
cze go nie zwiedził, powinien się
wstydzić i to zrobić jak najprę-
dzej. Ciekawa ekspozycja warta
jest obejrzenia.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Siedziba króla Jana to
miejsce, gdzie można spę-
dzić przyjemnie i pożytecz-
nie czas nawet zimą. 

Dla odwiedzających przygo-
towano wiele programów edu-
kacyjnych, które poszerzają wie-
dzę w wielu dziedzinach poczy-
nając od historii, sztuki, przyrody
po warsztaty edukacyjne pozwa-
lające na praktyczne wypróbo-
wanie zdobytych umiejętności. 

Drukarnia Królewska jest
miejscem, w którym można do-

wiedzieć się ciekawych rzeczy o
dawnym druku. W pracowni z
XVII wieku uczestnicy mogą też
ułożyć własny tekst i wydruko-
wać go na prawdziwej prasie
drukarskiej, porozmawiać z dru-
karzem Jego Królewskiej Mości,
który opowie, co takiego druku-
je dla króla. 

Drukarz w stroju z epoki opo-
wie na czym polegała praca zece-
ra i jak składano teksty przy uży-
ciu ruchomych czcionek. Będzie
można zobaczyć np. oryginalną

kasztę drukarską służącą do ich
przechowywania, piesek drukar-
ski do nakładania farby drukar-
skiej, wierszownik ułatwiający
skład czcionek zecerowi, drze-
woryt, ryciny, listy Jana Sobie-
skiego do Marysieńki, a także
druki ulotne, takie jak: „Nowiny
ze zwycięskiej bitwy pod Parka-
nami” czy „Relacya z listu Jego
Królewskiej Mości do Jej Królew-
skiej Mości pisanego” na temat
wiktorii wiedeńskiej, a nawet re-
print Konstytucji 3 maja. Wszyst-
kie wydruki, włącznie z rycinami,
sporządzane są na bieżąco na pa-
pierze czerpanym są do nabycia
w księgarni muzealnej.

Kiedy: czwartki, soboty, nie-
dziele, godz. 11.00–16.00

Gdzie: podziemia pałacu,
obok księgarni

Wstęp: w cenie biletu do pałacu
Więcej informacji na www.wi-

lanow-palac.pl
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Urodziny Niemcewicza w Ursynotece

Królewski Wilanów zaprasza
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