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C hociaż tym razem Polska
była dla prezydenta Stanów
Zjednoczonych li tylko sta-

cją przesiadkową w drodze na
Ukrainę i z powrotem, a jego wtor-
kowe przemówienie w Warszawie
nie spełniło wszystkich oczekiwań,
mogliśmy sobie przy tej okazji  przy-
pomnieć, na czym polega kultura
demokracji. Tylko czy po wyjeździe
Joe Bidena o tej kulturze znowu
trzeba będzie zapomnieć, nie za-
uważając, że dziś Biden to nie jest
Lemoniadowy Joe ze straszakiem ze
słynnej niegdyś czeskiej parodii we-
sternu, lecz facet może w najwięk-
szym stopniu odpowiedzialny za
bezpieczeństwo naszego świata? 

O d czasu rozpoczęcia maso-
wej emigracji Polaków do
Stanów Zjednoczonych mi-

nęło grubo pond 100 lat, lecz mit
bogatego wujka z Ameryki wciąż
tkwi w świadomości narodowej, a
każdorazowa wizyta prezydenta
USA staje się wielkim wydarze-
niem. Zanim w roku 1959 odwie-
dził Polskę wiceprezydent Richard
Nixon, który 13 lat później przybył
do nas już w majestacie pierwsze-
go obywatela Stanów Zjednoczo-
nych, mieszkańcy Warszawy z
pewnym niedowierzaniem witali
w 1958 lekkoatletów amerykań-
skich, którzy pojawili się nieoczeki-
wanie w stolicy Polski niczym ko-
smici. Byłem świadkiem dotyka-
nia owych „kosmitów” przed wej-

ściem do Grand Hotelu, bo ludziom
w głowie się nie mieściło, że nagle
wylądowały u nas „Amerykany”.
W efekcie ogromnego zaintereso-
wania – zamiast regulaminowych
71 000 – na Stadionie Dziesięcio-
lecia stłoczyło się w celu obejrze-
nia meczu Polska – USA aż 100 ty-
sięcy widzów, co jest do dzisiaj lek-
koatletycznym rekordem świata,
jeśli chodzi o frekwencję.  

N o cóż, tęsknota za amery-
kańskością była wtedy
przeogromna i tylko w nie-

wielkim stopniu pomniejszały ją
kolorowe krawaty i oryginalne
dżinsy kupowane na ciuchach.
Wszak Stalin zabronił Polsce sko-
rzystania z powojennego Planu
Marshalla, co na długie lata uczy-
niło z nas gospodarczych i cywiliza-
cyjnych outsiderów w porównania
z krajami Europy Zachodniej. Dla-
tego w pamięci Polaków pozosta-
wała powojenna akcja  humani-
tarna, skierowana między innymi
do nas za pośrednictwem założonej
w USA organizacji pomocowej
UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration),
począwszy od 6 kwietnia 1945 ro-
ku. Z uwagi na skalę zniszczeń wo-
jennych UNRRA przyznała Polsce
pomoc o największej wartości w
Europie, minimalnie więcej otrzy-
mały jedynie zbiedniałe w Azji Chi-
ny. Żywność, leki, wyposażenie
szpitali, odzież, konie, samochody
docierały do nas przede wszystkim
drogą morską (początkowo po-
przez rumuńską Konstancę, a po-
tem poprzez Szczecin, Gdynię  i
Gdańsk). UNRRA była tym dla
nas, czym my staliśmy się dla do-
tkniętych obecnie wojną Ukraiń-
ców. Tylko że napięcie polityczne
pomiędzy USA i  trzymającymi na
Polsce łapę Sowietami sprawiło, że
w 1947 roku pomoc tej organizacji

została wstrzymana. Pozostały je-
dynie wspomnienia i dowcipy, jak
ten z koniem „z Unry”  w znakomi-
tej komedii „Sam swoi”.  

Gdy w latach 70-tych rozpo-
częła się u nas epoka „gier-
kowska” i stopniowe otwie-

ranie się na Zachód z kursowaniem
maszyn PLL LOT do USA włącznie,
w Warszawie i Krakowie witaliśmy
kolejnych prezydentów USA. Po
skompromitowanym aferą Water-
gate Nixonie pojawiali się: Gerald
Ford (1975), Jimmy Carter (1977),
George H.W. Bush (1989, 1992),
Bill Clinton (1994, 1997),  George
W. Bush junior (2001, 2003,
2007), Barack Obama (2011,
2014, 2016), Donald Trump
(2017) i wreszcie Joe Biden, który
od 2022 roku odwiedził nas już kil-
kakrotnie. W 1990 pojawił się też w
Warszawie niebędący już jednak
prezydentem były gwiazdor Holly-
wood Ronald Reagan. 

P rzez długi czas Polacy łyka-
li komplementy owych do-
stojnych gości, jakże chętnie

przypominających zasługi Kazi-
mierza Pułaskiego i Tadeusza Ko-
ściuszki w uzyskiwaniu niezależ-
ności przez Stany Zjednoczone, ale

po wyjeździe amerykańskich do-
stojników zastanawiano się, dla-
czego – w przeciwieństwie do wie-
lu innych krajów – wciąż nie zno-
si się nam wiz do USA. Obowiązek
wizowy został w zasadzie zniesio-
ny dopiero w 2019 roku, jakkol-
wiek z różnych względów nie gwa-
rantuje to za każdym razem swo-
bodnego wjazdu na terytorium te-
go państwa. Można na to do dzisiaj
narzekać, ale trudno jednocześnie
nie wspomnieć, że przez dziesiątki
lat byliśmy rekordzistami, jeśli cho-
dzi o nadużycia związane z wyko-
rzystywaniem wiz turystycznych
i to był główny powód trzymania
nas w zamrażalniku. 

Stosunki ze Stanami bardzo
się ociepliły po wstąpieniu
Polski do NATO i wysłaniu

naszych kontyngentów na pomoc
Amerykanom w militarnych mi-
sjach, chociażby w Iraku i Afgani-
stanie. Dużo wcześniej przeprowa-
dzona w 1990 przez polskich ofice-
rów wywiadu brawurowa akcja
bezpiecznego wyprowadzenia z
Iraku sześciu agentów amerykań-
skich (znana jako operacja Sa-
mum) przysporzyła sławy jej kie-
rownikowi Gromosławowi Czem-

pińskiemu i sprawiła, że Amery-
kanie umorzyli nam ponoć ogrom-
ną część długu z czasów PRL. Poza
tym zaś pomogli Sławomirowi Pe-
telickiemu w stworzeniu jednostki
specjalnej (komandosów) pod na-
zwą Grom. 

N azwę jednostka wzięła za-
pewne od imienia wspo-
mnianego pułkownika

Czempińskiego (awansowanego z
czasem na generała). I tak na dobrą
sprawę – właśnie losy bohatera z
Iraku stały się bodaj najgłośniej-
szym przykładem psucia tego, co
nam przyniosły dobre stosunki pol-
sko-amerykańskie. Bo temu zasłu-
żonemu oficerowi polskie władze z
okresu  „dobrej zmiany” zmniej-
szyły nagle emeryturę, wypomina-
jąc mu pracę wywiadowczą jeszcze
w okresie komunistycznej Polski.
Taki despekt nie spotkał np. peere-
lowskiego prokuratora, noszonego
teraz na rękach i awansowanego
coraz wyżej Stanisława Piotrowi-
cza. Czempiński natomiast musiał
przeżyć gorycz upokorzenia ustawą
„dezubekizacyjną” , aż w końcu
sąd kazał mu emeryturę w pełnym
wymiarze przywrócić. 

W okresie „dobrej zmiany”
kłopoty z przedłużeniem
licencji miała związana z

Amerykanami telewizja TVN 24,
aż musiała interweniować ambasa-
da USA. Nadto zaś Można było do-
strzec pewną analogię pomiędzy
antydemokratycznymi działania-
mi, do jakich w Polsce posunęli się
posłowie „dobrej zmiany”, i wprost
skandaliczną burdą w postaci ata-
ku zainspirowanej przez wielkiego
przegranego wyborów prezydenc-
kich Donalda Trumpa awanturni-
czej bandy, która 6 stycznia 2021
wtargnęła nieoczekiwanie na Kapi-
tol w trakcie obrad obu izb parla-
mentu. W następstwie ataku śmierć

poniosło 5 osób, a 135 policjantów
zostało rannych. Nie od rzeczy bę-
dzie przypomnieć, że niemogący
pogodzić się z przegraną swojego
ulubieńca Trumpa prezydent RP
Andrzej Duda do tego stopnia wie-
rzył w „sfałszowanie” elekcji, iż
ogłoszonemu już oficjalnie jako
zwycięzca Joe Bidenowi pogratu-
lował tylko udanej kampanii wy-
borczej czy czegóś w podobie. 

T rudno nie porównać owego
zamachu na demokrację w
USA z nie tak dramatycz-

nym, lecz równie skandalicznym
naruszeniem przez posłów PiS za-
sad parlamentaryzmu w dniu 16
grudnia 2016 roku, gdy obrady w
arcyważnych dla państwa spra-
wach przeniesiono w Sejmie do Sa-
li Kolumnowej, uniemożliwiając
faktycznie posłom opozycji udział
w głosowaniu. Obecnie zaś prezy-
dent Duda rychło w czas skierował
do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o analizę noweli do usta-
wy o Sądzie Najwyższym, zwraca-
jąc m. in. uwagę, że jeśli z jego pre-
zydenckiej woli ktoś został sędzią,
to jest to nominacja nie do podwa-
żenia. Dyskusje na ten temat prze-
dłużają w nieskończoność „wypeł-
nienie” tzw. kamieni milowych,
które wyznaczyła Polsce Unia Eu-
ropejska, chcąc doczekać się przy-
wrócenia standardów wymiaru
sprawiedliwości i uzależniając od
tego wypłatę pieniędzy z Krajowe-
go Planu Odbudowy. Wygląda jed-
nak na to, że dla prezydenta waż-
niejszy od interesu społecznego jest
jego osobisty autorytet – i tak już
wielokrotnie ośmieszony dziwacz-
nymi interpretacjami prawa. Tak
samo jak dla Trumpa zawsze waż-
niejszy był własny interes. 

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

n a c z e l n y @ p a s a . w a w . p l
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Mieszkasz w Lesznowoli? 
Rozlicz swój PIT lokalnie!

W terminie od 15 lutego do 2
maja trwa okres rozliczeń PIT
za 2022 rok. Wypełniając dekla-
rację podatkową pamiętajmy,
że część naszego podatku trafi
bezpośrednio do budżetu gminy,
którą wskażemy jako miejsce
zamieszkania. 

To nie tylko wybór – to obowiązek.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, deklarację podatkową na-
leży złożyć do urzędu skarbowego wła-
ściwego ze względu na:

– miejsce zamieszkania osoby fi-
zycznej w dniu składania zeznania po-
datkowego,

– miejsce pobytu, jeśli osoba nie po-
siada na terytorium kraju miejsca za-
mieszkania.

Środki te mogą być przeznaczone
między innymi na rozbudowę infra-
struktury technicznej (wodociągi, kana-
lizacja, drogi, oświetlenie) i społecznej
(szkoły, przedszkola, sport, rekreacja,
kultura). UUrrzzęęddeemm wwłłaaśścciiwwyymm ddllaa oossóóbb
mmiieesszzkkaajjąąccyycchh ii pprrzzeebbyywwaajjąąccyycchh ww
GGmmiinniiee LLeesszznnoowwoollaa jjeesstt UUrrzząądd SSkkaarrbboo-
wwyy ww PPiiaasseecczznniiee uull.. EEnneerrggeettyycczznnaa 55,,
0055-550000 PPiiaasseecczznnoo.. 

PIT – tradycyjnie 
Deklarację PIT można wypełnić w

formie papierowej i wysłać pocztą lub
złożyć bezpośrednio w urzędzie skar-
bowym. Nowością jest to, że w tym
roku po raz pierwszy podatnik może
zostawić PIT w dowolnym urzędzie
skarbowym (z wyłączeniem wyspe-

cjalizowanych urzędów), niezależnie
od miejsca zamieszkania czy prowa-
dzenia działalności. Ważne, by w de-
klaracji podatkowej wskazać faktycz-
ny adres zamieszkania i właściwy
urząd skarbowy. Wówczas część za-
płaconego podatku trafi z budżetu
państwa do gminy, w której mieszka
podatnik. 

PIT - elektronicznie
Rozliczając PIT można skorzystać

z e-usług i rozliczania podatków dro-
gą elektroniczną. Już po raz kolejny
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajo-
wa Administracja Skarbowa (KAS)
udostępniają usługę TTwwóójj ee-PPIITT, z któ-
rej można skorzystać logując się na
stronie internetowej podatki.gov.pl.
Co ważne, w usłudze Twój e-PIT na
podatników czekają już wypełnione
zeznania podatkowe na podstawie da-
nych, które posiada administracja
skarbowa. 

W ramach Twój e-PIT można rozli-
czyć najbardziej popularne PIT-37 i PIT-
38, a także PIT-28 oraz PIT-36 z wyłą-
czeniem przychodów z działalności go-
spodarczej i działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, PIT-DZ – informację o da-
nych dzieci uprawniających do ulgi dla
rodzin 4+.

W 2023 r. 1,5% podatku dla OPP 
za rok 2022 

Składając PIT można również zadekla-
rować przekazanie 1,5% swojego podat-
ku dla dowolnie wybranej Organizacji

Pożytku Publicznego, która znajduje się
w wykazie organizacji uprawnionych do
otrzymania 1,5 % podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2022 rok. 

W 2023 roku kwota wsparcia jest o
0,5% większa niż w latach poprzed-
nich. Zachęcamy do wsparcia organiza-
cji działających na rzecz Mieszkańców
gminy Lesznowola. 

Dlaczego Lesznowola?
Nieważne czy elektronicznie, czy tra-

dycyjnie – składajmy zeznania podatko-
we wskazując URZĄD SKARBOWY
właściwy dla gminy, w której mieszka-
my. Wspieramy w ten sposób budżet i
realizację inwestycji oraz działań, z któ-
rych realnie korzystamy na co dzień
lub będziemy korzystać w przyszłości.
Dzięki podatkom Mieszkańców w 2022
roku w Gminie Lesznowola udało się
zrealizować wiele ważnych inwestycji.
Poniżej niektóre z nich. 

GGOOSSPPOODDAARRKKAA WWOODDNNOO-KKAANNAALLII-
ZZAACCYYJJNNAA 
!Rozbudowa i budowa Oczyszczal-

ni Ścieków Zamienie. Wartość inwesty-
cji to ponad 33.2 mln zł (w tym prefe-
rencyjna pożyczka z WFOŚiGW w War-
szawie w wys. ponad 24,4 mln zł).
!Mroków- Budowa sieci wodociągo-

wej z przyłączami i budowa sieci kana-
lizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej
od ul. Górskiego. Koszt 373 084,72 zł.
! Stefanowo, Kolonia Warszawska,

Wólka Kosowska – część wschodnia i
Marysin część wschodnia - Budowa ka-

nalizacji sanitarnej wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą –  etap II. Koszt całej in-
westycji 5 234 141.01 zł.
!Warszawianka – budowa odcinka

sieci wodociągowej, budowa odcinka
sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej. Koszt
348 254,54 zł.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE DDRROOGGOOWWEE
!Nowa Iwiczna - budowa kanaliza-

cji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni drogi ul. Granicznej, ul.
Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej
– II etap – 2 492 566,05 zł.
!Wola Mrokowska - budowa ul. Wą-

skiej, Koszt 5 987 640,00 zł (w tym dofinan-
sowanie zewnętrzne: 3 800 000,00 zł).
!Stefanowo, Mroków - budowa sy-

gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 7 z ul. Uroczą i ul. Le-
gionów. Koszt 1 325 605,59 zł.
!Wola Mrokowska - budowa sygna-

lizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 7 z ul. Ogrodową i ul. Postę-
pu. Koszt 1 420 670,04 zł.
!Budowa ronda u zbiegu ulic Kukuł-

ki, Przepiórki, Mieczyków, Kieleckiej,
Dzikiej Róży, Jaskółki oraz Al. Zgody
na pograniczu Nowej Woli, Zgorzały
oraz Nowej Iwicznej. Całkowity koszt in-
westycji – 1704 202,63 zł (w 2022 ro-
ku wydano 1354 207,12 zł).

TTRRAANNSSPPOORRTT PPUUBBLLIICCZZNNYY
!Dotacje na linie podmiejskie ZTM

- 2 083 467,00 zł.
!Dotacje na linie uzupełniające L –

3 548 869,65 zł.

! Porozumienie międzygminne
Wspólny Bilet - 1 257 822,00 zł.

EEDDUUKKAACCJJAA
!Mysiadło - Projekt rozbudowy i prze-

budowy istniejącego budynku szkoły o
część dydaktyczną i zaplecze socjalne
wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszty
poniesione w 2022 roku - 28 720,50 zł.
! Projekt i budowa boisk i zagospo-

darowania terenu wokół Szkoły Pod-
stawowej w Zamieniu. Koszty ponie-
sione w 2022 roku 84 255 zł (szaco-
wany koszt realizacji przedsięwzięcia
to 4 500 000 zł).

Największe projekty edukacyjne re-
alizowane w szkołach podstawowych:
!„Wielokulturowa szkoła w Gminie

Lesznowola”,
! „Pociąg do wiedzy”,
! Projekt uniwersytetu dzieci „Mali

konstruktorzy”,
!Erasmus Plus.

SSPPOORRTT II RREEKKRREEAACCJJAA 
! Modernizacja nawierzchni hali

sportowej w Łazach - 464 940,00 zł (w
tym dofinansowanie z– MIWIS Mazow-
sze dla sportu 2022 - 300 000,00 zł).
!Budowa oświetlenia boiska piłkar-

skiego w Zamieniu – 212 851,75 zł.
! Doposażenie placów zabaw i re-

kreacji, siłowni zewnętrznych – 149
144,97 zł.
!Budowa tężni solankowej w Mag-

dalence – 67 033, 25 zł (37 851,50 koszt
poniesiony przez Gminę).

U G  L e s z n o w o l a  

OOcczzyysszzcczzaallnniiaa śścciieekkóóww ww ZZaammiieenniiuu ppoo rroozzbbuuddoowwiiee..

HHaallaa ssppoorrttoowwaa ww ŁŁaazzaacchh zz nnoowwąą nnaawwiieerrzzcchhnniiąą..TTęężżnniiaa ww MMaaggddaalleennccee..RRoonnddoo nnaa ggrraanniiccyy ssoołłeeccttww NNoowwaa WWoollaa,, ZZggoorrzzaałłaa,, NNoowwaa IIwwiicczznnaa..
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Odsuwa się w czasie budo-
wa Parku Polskich Wyna-
lazców na tzw. „Psiej Gór-
ce” na Ursynowie. Część
mieszkańców jest niezado-
wolona z projektu, który
zatwierdził samorząd. 

Prace na Psiej Górce miały ru-
szyć już wiosną ubiegłego roku,
jednak przeciwnicy inwestycji
zwracali uwagę na brak zgód na
płoszenie zwierząt i niszczenie
siedlisk podczas prac. Tymcza-
sem Regionalna oraz Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
rozpatrywała wnioski przez 17
miesięcy przy udziale organiza-
cji ekologicznych. Decyzje zosta-
ły wydane, ale prace wcale nie
rozpoczną się zaraz. Wszystko
przez protesty mieszkańców. 

Grupa wciąż działa
Grupa “W Obronie Górki” że

decyzje GDOŚ podtrzymujące
zezwolenia wydane przez
RDOŚ zostały wydane z naru-

szeniem prawa. Protestujący
chcą wnieść skargę do sądu ad-
ministracyjnego. 

Grupa domaga się od urzędu
w Ursynowie rezygnacji z budo-
wy placu zabaw na gęsto zadrze-
wionym terenie, rezygnacji  z
budowy schodo?w terenowych i
zjez?dz?alni w miejscach kolonii
dzikich pszczół, rezygnacji z za-
mienienia naturalnych ła?k na
wysianie oraz utwardzania na-
wierzchni. 

Budowa parku Polskich Wy-
nalazców została przewidziana
za kwotę ponad 5 mln złotych.
Ta suma może tylko jednak
wzrosnąć w przypadku dalszych
opóźnień, zaś burmistrz Robert
Kempa zapowiada, że na chwilę
obecną nie wiadomo kiedy pra-
ce miałyby ruszyć. 

Półdzika zieleń miejska 
Zagospodarowanie terenu

między ul. Rosoła a Szolca-Rogo-
zińskiego było obecne w debacie

od lat. Teren dawnych pól
uprawnych wsi Wolica pozostał
niezabudowany podczas po-
wstawania na Ursynowie zabu-
dowy wielorodzinnej w latach
80. XX wieku – na części tego
obszaru planowano szkolne tere-
ny sportowe przy obecnej Szko-
le Przymierza Rodzin. Została
wówczas na jego terenie usypa-
na górki z ziemi wydobytej pod
budowę fundamentów powsta-
jącego osiedla. 

Na niezagospodarowanym te-
renie powstał wówczas niefor-
malny teren rekreacyjny, z które-
go korzystali mieszkańcy pobli-
skich bloków. Większość miesz-
kańców, podczas konsultacji spo-
łecznych, była zgodna, iż znaj-
dujący się obecnie w stanie pół-
dzikim zieleniec należy zagospo-
darować na nowo. Dopiero jed-
nak po ogłoszeniu projektu biu-
ra LS-Projekt część ursynowian
zapowiedziała chęć wstrzyma-
nia projektu. Powodem ma być

zbyt duża ingerencja w przyro-
dę. Konsultacje społeczne w
sprawie parku miały miejsce w
latach 2015-2016. Dopiero jed-
nak po ich zakończeniu jednej z
ursynowskich grup na portalu
Facebook wywiązała się gorąca
dyskusja. Większość mieszkań-
ców jest za koncepcją przedsta-
wioną przez LS-Projekt, chociaż
zdarzają się głosy o utracie kli-
matu dawnej psiej górki.

Lustro, zjeżdżalnia 
i inne atrakcje

Według projektu całość par-
ku została podzielona na osiem
stref. Na zadrzewionym terenie
od strony ul. Szolca-Rogoziń-
skiego zaplanowano nietypowy
plac zabaw, na którym nawet
podczas upału ma być przyjem-
nie. Do dyspozycji dzieci będą
huśtawki, las pajęczyn, szczu-
dła, podesty na sprężynach, tu-
nele, tor przeszkód oraz zestaw
wspinaczkowy. 

Na miejscu ma znaleźć się
także 12-metrowa zjeżdżalnia
czy przyrząd do kreślenia spiral
oraz skomplikowanych krzy-
wych matematycznych wymy-
ślony przez Brunona Abakano-
wicza. Co istotne, w parku Pol-
skich Wynalazców pojawi się
również lustro o maksymalnej
wysokości dwóch metrów, sta-
nie ono po wschodniej stronie
parku. Ma odbijać przestrzeń i
optycznie powiększać okolicę.
Na miejscu znajdziemy też pery-
skop, który jest również polskim
wynalazkiem. 

W parku powstać ma między
innymi naturalny plac zabaw dla
dzieci z modułami edukacyjny-
mi odwołującymi się do tematy-
ki wynalazczości. Nie przewidu-
je się nawierzchni utwardzo-
nych, a jedynie mineralne lub
gruntowe ulepszone. Uporząd-
kowana ma zostać też szata ro-
ślinna, oświetlone alejki parkowe
(oświetlenie typu LED z czujni-
kiem zmierzchu), zamontowa-
ne ławki, hamaki i kosze na
śmieci. P i o t r  C e l e j

Rok 2023 został ustanowiony uchwałą Sejmu RP Ro-
kiem Jerzego Nowosielskiego. W tym roku przypada
100. rocznica urodzin wybitnego malarza, filozofa i
teologa. Zapraszamy na wystawę „Sacrum i Profanum
Jerzego Nowosielskiego”. W Galerii przy Ratuszu bę-
dzie można ją oglądać do 31 marca.

Jerzy Nowosielski był malarzem, filozofem i teologiem prawo-
sławnym. Dzięki niepowtarzalnemu indywidualnemu stylowi stał
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów XX wie-
ku. Jego twórczość stanowi wybitny przykład współczesnego pisa-
nia ikon. Jest zanurzona w dwóch światach: teologii prawosławnej
i świeckiej rzeczywistości, nawiązującej do doświadczeń wojen-
nych i powojennych, ale też świadczącej o fascynacji pięknem ko-
biecego ciała. To sztuka, która do dziś uznawana jest za zjawisko uni-
katowe, łączące w sobie sferę sacrum i profanum.

W Warszawie prace artysty można podziwiać w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego na Jelonkach (polichromie w prezbite-
rium kościoła), cerkwi św. Jana Klimaka na Woli (freski w kaplicy
św. Eliasza i św. Hieronima ze Strydonu), klasztorze dominika-
nów na Służewie (krucyfiks) oraz kościele Opatrzności Bożej w We-
sołej (projekt wnętrza kościoła – m.in. polichromie w absydzie,
pod chórem muzycznym oraz przedstawienia Drogi Krzyżowej).

Za swoją działalność artystyczną Jerzy Nowosielski otrzymał Na-
grodę im. Jana Cybisa (1988 r.), Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1998 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.)
oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008 r.).

Już 6 lat spotykamy się na zbiórkach krwi organizowa-
nych przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ur-
synów”, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Na
kolejną zapraszamy już w najbliższą sobotę, 25 lutego,
w godz. 9.00 - 14.00. Możemy po raz kolejny ofiarować
bezcenny dar jakim jest krew. Wszystkie ręce na pokład!

Tym razem zbiórka odbędzie się stacjonarnie w sali 136 Urzędu
Dzielnicy Ursynów (I piętro), a każdy uczestnik otrzyma niespo-
dziankę na pamiątkę udziału w jubileuszowej zbiórce. Podczas ak-
cji krwiodawstwa odbędzie się również rejestracja potencjalnych
dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona
transfuzji krwi. Na krew i osocze czekają tysiące chorych. Oddając
krew, ratujemy życie innym. Krwiodawcą może zostać każdy zdro-
wy człowiek pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Pokażmy, że po-
trzebujący mogą na nas liczyć!

Kolejne terminy zbiórek: 25 marca, 29 kwietnia, 20 maja, 
24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 
25 listopada.

Powstaje projekt uchwały krajobra-
zowej dla Warszawy, która uporząd-
kuje przestrzeń miejską – 24 lutego
rozpoczną się konsultacje społeczne.
Mieszkańcy będą mogli wypowie-
dzieć się na temat m. in. reklam,
małej architektury czy ogrodzeń.

Warszawa przystępuje do konsultacji spo-
łecznych, w trakcie których zaprezentuje
mieszkańcom projekt uchwały w sprawie
zasad i warunków sytuowania obiektów ma-
łej architektury, tablic i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń. Jest ona potocznie na-
zywana uchwałą krajobrazową.

Uchwała poprawi jakość 
przestrzeni stolicy

Projekt uchwały stolica konsultuje już
po raz trzeci. – Pierwszy raz projekt

uchwały zaprezentowaliśmy w 2017 ro-
ku i wzbudził on wówczas wielkie zainte-
resowanie opinii publicznej. W 2018 roku
zaktualizowany dokument został wyło-
żony do publicznego wglądu w trybie
ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag,
przedłożyliśmy projekt uchwały radzie m.
st. Warszawy. 16 stycznia 2020 roku rad-
ni niemal jednogłośnie przyjęli dokument
– przypomina Marlena Happach, dyrek-
torka Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego.

Uchwała została uchylona przez woje-
wodę mazowieckiego. O jej dalszych lo-
sach rozstrzygnęły sądy administracyjne
kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa
lata. W wyniku orzeczeń sądów Warsza-
wa została zobowiązana do ponownego
uzgodnienia i udostępnienia dokumentu.

– Liczymy na to, że aktualny etap wyłoże-
nia projektu uchwały stanie się – po roz-
patrzeniu uwag strony społecznej i uzyska-
niu akceptacji rady miasta – istotnym kro-
kiem w stronę realizacji strategicznego
celu, jakim jest poprawa jakości przestrze-
ni stolicy – dodaje Marlena Happach.

Jak można wziąć udział 
w konsultacjach?

Z zapisami uchwały krajobrazowej miesz-
kańcy stolicy będą mogli się zapoznać – a
także zgłosić swoje uwagi – podczas kon-
sultacji społecznych. Rozpoczną się one 24
lutego i potrwają do 31 marca.

Uwagi mieszkańców zbierane są pod ad-
resem email: krajobrazowa@um.warsza-
wa.pl lub poprzez specjalny formularz na
stronie konsultacji, która uruchomiona zo-
stanie 24 lutego.

O uchwale krajobrazowej będzie można
porozmawiać również:

– Na spotkaniu on-line 7 marca (wtorek)
o godz. 17:30.

– Podczas dyżurów konsultacyjnych:
– stacjonarnych: 9 marca (czwartek) oraz

13 marca (poniedziałek) w godz. 16:00-
19:00 w ZODIAKU Warszawskim Pawilo-
nie Architektury (Pasaż Wiecha 4);

– telefonicznych: 1, 8 i 15 marca (środy)
w godz. 13:00-16:00 pod numerem telefo-
nu 22 325 81 08.

Planowane są również spotkania online
na YouTube oraz na platformie ZOOM
(szczegóły podane zostaną w najbliższym
czasie).

Z projektem uchwały będzie można zapo-
znać się również w Biurze Architektury i
Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolim-
skie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Ob-
sługi Mieszkańców (poniedziałek-piątek,
godz. 8:00-16:00).

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

Kolejny jubileusz 
Krewkiego Ursynowa

Sacrum i Profanum 
Jerzego Nowosielskiego

Co z tym parkiem na Psiej Górce?

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy
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„Szkolna Wyprawa” to
hasło pierwszego spotka-
nia przedstawicieli sto-
łecznego środowiska
oświatowego na temat
praw ucznia. W środowej
debacie w Pałacu Kultury
i Nauki wzięli udział
uczniowie i nauczyciele
oraz przedstawiciele śro-
dowisk społecznych. Spo-
tkanie zorganizował Da-
mian Jaworek, Warszaw-
ski Rzecznik Praw
Uczniowskich. 

Na wstępie zakomunikował:
– Bardzo się cieszę, że w wyniku
decyzji prezydenta Rafała Trza-
skowskiego, Warszawa wybrała
rzecznika praw uczniowskich.
Wyzwania, z jakimi mierzy się
edukacja, pokazują, że była to
słuszna decyzja. Ponieważ dzi-
siejsze spotkanie jest poświęco-
ne prawom uczniowskim, to bar-
dzo się cieszę, że biorą w nim

przedstawiciele uczniów, na-
uczycieli, dyrektorów i rad ro-
dziców. Jestem przekonana, że
dyskusja na ten temat powinna
się odbywać z szerokim udzia-
łem każdej z zainteresowanych
stron. Pozwoli to na wspólne
tworzenie propozycji rozwiązań
w tej dziedzinie – podkreśliła
podczas otwarcia konferencji Re-
nata Kaznowska, zastępca prezy-
denta Warszawy. - Zależy nam,
by funkcja rzecznika nie była w
opozycji do nauczycieli albo dy-
rekcji. Chcemy, żeby rzecznik

pracował w poszanowaniu za-
sad demokracji i praw uczniow-
skich dla całej społeczności szkol-
nej – mówiła Dorota Łoboda,
przewodnicząca Komisji Eduka-
cji Rady Warszawy.

Damian Jaworek podkreślił,
że głos społeczności szkolnych
jest dla niego niezwykle ważny,
stąd pomysł na organizowanie
cyklicznych debat, gdzie każda

ze stron może przedstawić swo-
je stanowisko. Liczy na to, że
pierwsza „Szkolna Wyprawa”
otworzy szerszą dyskusję o two-
rzeniu przyjaznej i otwartej szko-
ły, a wspólne spotkania przyczy-
nią się do poprawy dialogu o sy-
tuacji dzieci i młodzieży w szko-
łach, ale także ułatwią pracę i
nauczycieli, i dyrektorów.

W wydarzeniu wzięli także
udział przedstawiciele organi-
zacji i ruchów społecznych (Fun-
dacja „Szkołą z Klasą”, ruch
„Wolna Szkoła”), Młodzieżowej
Rady m.st. Warszawy oraz śro-
dowiska prawniczego, w tym
Biura Rzecznika Praw Obywa-
telskich, Okręgowej Izby Adwo-
kackiej i Izby Radców Prawnych
oraz Rzecznik Praw Ucznia w
Białymstoku.

Podczas debaty uczestnicy
dyskutowali na temat kluczo-
wych kwestii dotyczących praw
uczniowskich. Odbyły się rów-
nież rozmowy w grupach tema-
tycznych, które były poświęcone
poniższym zagadnieniom:

– Prawa uczniowskie jako
podstawowe prawa człowieka w
szkole;

– Prawa uczniowskie w zakre-
sie oceniania;

– Korzystanie z praw uczniow-
skich, ścieżki postępowania w sytu-
acjach konfliktu i naruszeń praw;

– Wybory uczniów do Samo-
rządu Uczniowskiego i funkcjo-
nowanie rzecznika praw ucznia
w szkole;

– Szkolna partycypacja – dzia-
łania i wpływ uczniów na sprawy
szkoły. M B

441 placówek – ponad sto
więcej niż w rok temu –
zgłosiło się do kolejnej
kampanii Rowerowy Maj.
W tegorocznej edycji bę-
dzie uczestniczyć prawie
150 tysięcy uczniów,
uczennic i przedszkola-
ków z całej Warszawy.

Właśnie zakończyła się reje-
stracja do szóstej już edycji Ro-
werowego Maja w Warszawie.
To zainicjowana w Gdańsku
ogólnopolska kampania mająca
na celu promowanie zdrowego
trybu życia, zwiększanie świa-
domości dzieci, młodzieży i do-
rosłych w zakresie klimatu i
wpływu transportu na środowi-
sko. Przy okazji  to dobra zabawa
i zdrowa rywalizacja.

Dzieci ze szkół i przedszkoli
biorących udział w kampanii w
maju zdobywają naklejki za do-
jeżdżanie do placówek na rowe-
rach, hulajnogach, deskorolkach
lub rolkach. Każdy wysiłek zosta-
nie doceniony, a najaktywniej-

sze klasy i grupy przedszkolne
zdobędą nagrody ufundowane
przez partnerów akcji.

– Kreślimy wizje „miasta 15-
minutowego”, Warszawy wy-
godnie skomunikowanej i bez
korków. Myślimy też o zdrowiu
mieszkańców i mieszkanek sto-
licy, namawiamy ich do aktyw-
ności. Dla osiągnięcia tych am-
bitnych celów bardzo ważna jest
praca „u podstaw”. Pokazanie
dzieciom jak przyjemne i efek-
tywne może być dojeżdżanie do
szkół, a nawet przedszkoli na ro-
werach czy hulajnogach. Ta wie-
dza, te nawyki zostaną z nimi na
całe życie – mówi wiceprezydent
Warszawy Renata Kaznowska.

Rowerowy rekord
Z roku na rok liczba placówek,

a w efekcie uczestników, zgło-
szonych do Rowerowego Maja
się zwiększa. Pierwsza warszaw-
ska edycja w 2016 roku przycią-
gnęła 55 szkół. Do kolejnej odsło-
ny kampanii w 2017 roku zgłosi-

ły się 83 szkoły podstawowe. A
jeszcze w kolejnym, 2018 roku,
na liście było już 111 placówek.

2019 rok był przełomowy, po-
nieważ organizatorzy zaprosili
do udziału także przedszkola.
Do Rowerowego Maja zgłosiło
się wtedy aż 249 szkół podsta-
wowych i przedszkoli. W 2020 i
2021 roku z powodu pandemii
Rowerowy Maj się nie odbył. Na-
tomiast w 2022 do akcji zgłosiło
się aż 340 placówek.

W tym roku do kampanii zare-
jestrowało się 441 placówek.
Najwięcej zgłoszeń – ponad 40 –
napłynęło z Bielan i Mokotowa.
Tuż za nimi są Targówek i Wola.

Serwis i piknik
Przed startem Rowerowego

Maja blisko tysiąc koordynato-
rów zostanie przygotowanych
do akcji, aby zadbać o przebieg
kampanii. W kwietniu, maju
oraz czerwcu w wybranych pla-
cówkach realizowane będą
warsztaty doszkalające w jeź-
dzie na rowerze. Dzięki temu
uczniowie będą mieli szansę po-
prawić swoje umiejętności jesz-
cze przed rozpoczęciem akcji
oraz pielęgnować je także po jej
zakończeniu.

Ponadto na terenach wybra-
nych szkół podstawowych będą
funkcjonować serwisy rowero-
we – dla szkolnych społeczno-
ści. Będzie to okazja, by napra-
wić sprzęt i dowiedzieć się, jak
go prawidłowo serwisować.

Dopełnieniem Rowerowego
Maja będzie czerwcowy piknik.
Uczestnicy – zarówno dzieci,
młodzież jak i dorośli – spotkają
się, aby wspólnie świętować za-
kończenie kampanii. Przewi-
dziane jest wręczenie pucharów
– dla trzech najbardziej „zrowe-
ryzowanych” przedszkoli oraz
dla najlepszych szkół w katego-
riach „mała szkoła”, „średnia
szkoła” i „duża szkoła”. Piknik
będzie poprzedzony wspólnym
przejazdem rowerowym ulica-
mi Warszawy.

J a k u b  D y b a l s k i

Jakie prawa ucznia? Debata...

Rowerowy Maj, rekordowy maj
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania systemu oświe-
tlenia wykonaliśmy remont latarni oświetleniowych
na ul. Sułkowickiej.

Obecnie trwają prace związane z doświetleniem przejść dla pie-
szych w kolejnych lokalizacjach: na ul. Wiktorskiej 73, ul. Grottge-
ra 22, ul. Limanowskiego 9, ul. Okrężnej 80, ul. Pułku AK Baszta 3
oraz ul. Bytnara Rudego 19. Planowany termin realizacji robót to maj.

Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śle-
dzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W
załączniku zdjęcie przedstawiające ulicę Gagarina.

ffoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1981-12
ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Mokotów wczoraj i dziś

Wyobrażacie sobie minę polskiego podróżnika z lat
trzydziestych, który w egzotycznej Azji albo Ameryce
Południowej znajduje w aptece dobrze znany proszek
przeciwbólowy „z kogutkiem”? 

Migreno-nervosin, bo tak brzmiała oficjalna nazwa słynnego (i
ponoć niezwykle skutecznego) leku, od 1926 roku produkowano
w fabryce przy świeżo wytyczonej ulicy Belgijskiej. Niecałą deka-
dę później firma zmieniła nazwę na Mokotowską Fabrykę Che-
miczno-Farmaceutyczną Adolf Gąsecki i Synowie. Była trzecim
największym producentem wyrobów farmaceutycznych w całym
kraju. Działała do lata 1944, kiedy częściowo spłonęła. Założyciel
firmy zmarł w 1952 roku.

ź r ó d ł o  g r a f i k i  N a r o d o w e  A r c h i w u m  C y f r o w e ,  
M u z e u m  M a r i i  S k ł o d o w s k i e j - C u r i e

Kartka z kalendarza

Już w 2024 r. mieszkańcy
Wilanowa dojadą tramwa-
jem do centrum w 25 mi-
nut. Inwestycja wkroczy te-
raz w najtrudniejszą fazę.
Wykonawca będzie prowa-
dził prace na całej trasie.
W związku z budową zmie-
niła się organizacja ruchu
i wprowadzono dodatkowe
kursy autobusów.

Budowa tramwaju do Wila-
nowa wkracza w kolejny etap –
przebudowy podziemnych in-
stalacji. Powinna być ona realizo-
wana kompleksowo, dlatego
plac robót wydłużył się z 2,5 do
7,5 km. Prace trwają na całej dłu-
gości trasy – od ul. Puławskiej
na Mokotowie przez ul. Sobie-
skiego i aleję Rzeczypospolitej
do ul. Branickiego w Wilanowie. 

– Za nieco ponad rok z tego
miejsca będzie można w 25 mi-
nut dojechać nową linią tram-
wajową do centrum. To spekta-
kularna i bardzo ważna dla nas
inwestycja. Chyba nigdy nikt nie
wykonywał takiej inwestycji tak
szybko – mówił Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.
– Wkraczamy teraz w najtrud-

niejszy etap budowy. Chcemy
powiadomić o tym mieszkań-
ców i przedstawić, jakie rozwią-
zania przygotowaliśmy na ten
czas – dodał.

Po rozebraniu nawierzchni
rozpocznie się przebudowa wo-
dociągu i odwodnienia, a następ-
nie rozpoczną się przygotowa-
nia do prac przy ciepłociągach.
Będzie się to wiązało z wykona-
niem głębokich wykopów i ich
zabezpieczeniem. W kolejnym
etapie będą przebudowane in-
stalacje elektryczne. Te prace po-
winny zostać zakończone na
przełomie kwietnia i maja.

W kolejnych miesiącach wy-
konawca skoncentruje się na
przebudowie magistrali ciepłow-
niczej, zasilającej tę część War-
szawy. Prace te można wykony-
wać jedynie od czerwca do sierp-
nia. Przebudowa ciepłociągu to
jedna z największych inwestycji
na trasie tramwaju do Wilanowa
– nowy odcinek instalacji rozcią-
ga na długości 2 km.

– Wykonawca, Budimex, re-
alizuje tę trudną inwestycję, mo-
bilizując wszystkie zasoby. Na
dziś jest to około 250 pracowni-

ków, w docelowym okresie bę-
dzie ponad pół tysiąca. Mamy
też około 120 maszyn budow-
lanych – koparek, maszyn do
rozbierania nawierzchni, wy-
wrotek, które w miarę postępu
prac będą sukcesywnie zwięk-
szane – mówił Artur Stankie-
wicz, dyrektor kontraktu z
Tramwajów Warszawskich.

Zmiana ruchu i dodatkowe
kursy autobusów

W dniu 11 lutego zamknięta
została jedna jezdnia na ul. So-
bieskiego i al. Rzeczpospolitej.
Wytyczanie ruchu powinno za-
kończyć się 19 lutego. Główne
skrzyżowania będą przejezdne,
jednak w trakcie postępu prac
tymczasowo będą wyłączane
inne drogi – skrzyżowanie z ul.
van Beethovena i Sejmu Cztero-
letniego, częściowo utrudnio-
ny będzie dostęp do ul. Truska-
wieckiej.

Priorytet zyskał transport pu-
bliczny. Autobusy jadące z Wila-
nowa do centrum korzystają z
nowo wytyczanego buspasa o
długości blisko 5 km. Od 13 lu-
tego nowe połączenie do metra

linii M1 zapewniają autobusy
linii 217 na wydłużonej trasie. Z
przystanku przy al. Rzeczypo-
spolitej i ul. Branickiego będzie
można dojechać do stacji Imie-
lin autobusami trzech linii –
217, 263 i 319 (w porannym
szczycie co 4-5 minut). Zmieni
się końcowy odcinek linii 172 –
autobusy dojadą do pętli Ste-
gny (a nie Sadyba).

Wzdłuż budowy można swo-
bodnie poruszać się pieszo.
Utrzymane zostały kładki prze-
biegające nad budową. Ze
względów bezpieczeństwa ruch
rowerowy powinien odbywać się
stroną zachodnią, tuż obok ru-
chu drogowego.

Informacje 
dla mieszkańców

W związku z budową tram-
waju do Wilanowa zorganizo-
wano szeroką akcję informacyj-
ną dla mieszkańców. Tramwa-
jarze przygotowali 80 tysięcy
ulotek oraz plakaty, które poja-
wiły się na kilkudziesięciu przy-
stankach i w budynkach znajdu-
jących się przy trasie tramwaju.
Zawieszono 100 banerów, które
informują o rozpoczęciu robót i
odsyłają do strony poświęconej
inwestycji tramwajdowilano-
wa.pl. Miasto przeprowadziło
też kampanię radiową.

W Wilanowie, na skrzyżowa-
niu al. Rzeczypospolitej z ul.
Klimczaka i ul. Prymasa A. Hlon-
da, w pobliżu Świątyni Opatrz-
ności Bożej, otwarty został punkt
informacyjny dla mieszkańców.

Tysiąc nowych drzew
Tramwaje Warszawskie posa-

dzą na trasie do Wilanowa po-
nad 600 drzew. Kolejnych 400
dodatkowych, w ramach akcji
„Przystanek Zieleń”, przygotuje
wykonawca prac. Nasadzenia
planowane są na terenach na-
leżących do wspólnot mieszka-
niowych i spółdzielni. Obecnie
przyjmowane są zgłoszenia do I
etapu akcji. Aby zgłosić swoją
wspólnotę, wystarczy wypełnić
formularz na stronie przysta-
nekzielen.waw.pl.

z t m . w a w . p l

W piątek w nowo otwartym punkcie informacyjnym
Tramwajów Warszawskich odbyła się konferencja pre-
zydenta Rafała Trzaskowskiego na temat budowy no-
wej trasy tramwajowej. Na konferencji obecni byli bur-
mistrzowie dzielnic Mokotowa i Wilanowa, Rafał Mia-
stowski oraz Ludwik Rakowski.

Budowa tramwaju wkracza w kolejny etap – przebudowy pod-
ziemnych instalacji: ciepłociągów, kanalizacji, wodociągów i kabli
energetycznych. Wykonawca przedsięwzięcia – firma Budimex –
prowadzi prace na całej trasie o długości 7,5 km. W związku z bu-
dową zmieniła się organizacja ruchu i wydłużony został buspas na
ul. Sobieskiego. Uruchomione zostały również dodatkowe połącze-
nia autobusowe. Po zakończeniu prac, w I połowie 2024 roku,
tramwaj z Wilanowa do centrum dojedzie w 25 minut.

Budowa tramwaju do Wilanowa

Doświetlamy mokotowskie ulice

W 25 minut z Wilanowa do centrum
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Podczas wieczornego wystąpie-
nia pod Zamkiem Królewskim
prezydent USA podziękował Po-
lakom za wsparcie udzielone
Ukraińcom. To kulminacyjny
punkt warszawskiej wizyty
amerykańskiego prezydenta,
podczas której spotkał się także
z prezydentem stolicy Rafałem
Trzaskowskim.

Wizyta prezydenta USA związana by-
ła ze zbliżającą się rocznicą inwazji ro-
syjskiej na Ukrainie. W poniedziałek Joe
Biden przyleciał z Kijowa do Warszawy.
We wtorek czekała go seria spotkań i
zapowiadane wcześniej przemówienie
w Ogrodach Zamku Królewskiego. 

– Decyzje, które teraz podejmiemy,
pokażą, że nadzieja trwa wiecznie. Że
jest różnica między budowaniem a nisz-
czeniem – mówił prezydent USA Joe
Biden na tle Arkad Kubickiego. –
Wszystko, co robimy, robimy dlatego,
żeby nasze dzieci i wnuki znały wol-
ność. Stańcie z nami, my staniemy z
wami – ruszamy, by być sojusznikami
światła, wyzwolenia, wolności. Niech
Bóg was błogosławi, chroni naszych

żołnierzy. Dziękuję Polsko za wszyst-
ko, co robicie! – dodał prezydent USA.

Po przemówieniu do mieszkańców
stolicy i zgromadzonych gości Joe Biden
spotkał się z także z prezydentem Rafa-
łem Trzaskowskim. – To ważne, że ame-
rykański prezydent raz jeszcze potwier-
dził siłę naszych sojuszy i jedność wol-
nego świata. Jesteśmy razem po stronie
wartości, wolności, demokracji – ocenił
gospodarz stolicy. 

– Podziękowałem prezydentowi Bi-
denowi za wielką odwagę i potwier-
dzenie gwarancji bezpieczeństwa, a
także za uznanie zasług całego polskie-
go społeczeństwa przy przyjęciu ukra-
ińskich uchodźców. Warszawa jest soli-
darna z nimi – dodał na zakończenie. 

Prezydent Biden dziękował całemu
polskiemu społeczeństwu za pomoc
uchodźcom z Ukrainy. To także podzię-
kowania dla warszawianek i warsza-
wiaków – za otwarte serca i bezgranicz-
ne wsparcie rodzin, które uciekały i ucie-
kają przed wojną w swoim kraju. Przez
Warszawę przejechało od rozpoczęcia
wojny ponad milion obywateli Ukrainy,
w stolicy nadal mieszka ich ponad 100

tysięcy, jak wynika z oficjalnych staty-
styk. Miasto pomaga im w znalezieniu
schronienia i pracy, w warszawskich
szkołach uczą się ukraińskie dzieci. 

Rafał Trzaskowski powołał w Stołecz-
nym Centrum Bezpieczeństwa specjal-
ny sztab, który koordynuje pracę
wszystkich służb miejskich podczas wi-
zyty prezydenta USA. Mieszkańcy sto-
licy musieli być przygotowani na duże
zmiany w organizacji ruchu i w kurso-
waniu autobusów i tramwajów. We
wtorek przed południem, wyłączone z
ruchu zostały główne arterie w cen-
trum miasta. Zalecanym środkiem
transportu było metro. 

– Prezydent Joe Biden spędza u nas
aż dwa dni, co nie zdarzyło się chyba
nigdy wcześniej. Również to pokazuje,
że obecna wizyta ma ogromne znacze-
nie historyczne. Warszawa jest na nią
dobrze przygotowana. Obecność w Pol-
sce gospodarza Białego Domu jest nie
tylko potwierdzeniem gwarancji bez-
pieczeństwa, ale też ukłonem dla całe-
go społeczeństwa polskiego za olbrzy-
mi wysiłek włożony w pomoc uchodź-
com i  przypomnienie o tym, jaką war-

tość ma demokracja – podsumował Ra-
fał Trzaskowski.

Podczas spotkania, które odbyło się w
Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa
m. st. Warszawy, specjalny sztab zapla-
nował działania związane z wizytą Joe
Bidena w stolicy. – Współpracujemy ze

wszystkimi służbami, obserwujemy sto-
łeczne ulice, czuwamy nad bezpieczeń-
stwem. Ogromne podziękowania nale-
żą się warszawiankom i warszawiakom
za to, że wsłuchali się w nasze komuni-
katy – dodaje prezydent Rafał Trza-
skowski. J a k u b  L e d u c h o w s k i

Jeden z naszych stałych
Czytelników zapytał ostat-
nio kąśliwie w liście do re-
dakcji, czemu do krytyko-
wanego w naszej gazecie
„pipidówka”, czyli Polski,
masowo zjeżdżają wielcy
tego świata, z prezyden-
tem USA na czele. Posta-
ram się w miarę wyczer-
pująco odpowiedzieć na to
pytanie.

R ząd USA, czytaj: ame-
rykańskie agencje rzą-
dowe, ma mnóstwo

brudu za paznokciami (obale-
nie Mosaddegha w Iranie,
Guzmána w Gwatemali, inwa-
zja w Zatoce Świń, Wietnam, Ko-
rea, Grenada, Afganistan). Tajne
operacje prowadzono pod płasz-
czykiem walki z komunizmem i
terroryzmem, ale ich głównym
celem zawsze było powiększe-
nie amerykańskiej strefy wpły-
wów. Podobnie jest dzisiaj z
amerykańską pomocą Ukrainie.
Jest niezaprzeczalną prawdą, że
bez pomocy rządu USA Ukraina
nie miałaby szans w starciu z in-
nym hegemonem – imperialistą,
czyli putinowską Rosją i rosyj-
ski sołdat stałby u granic Rzecz-
pospolitej. Prezydent Joe Biden
stał się więc bohaterem bronią-
cym demokracji i Europy przed
ludobójcą z Kremla. Jest jednak
i druga strona medalu. Amery-
kanie nigdy nie dali nikomu nic
za darmo, podobnie jak Niemcy,
Francja, czy Wielka Brytania,
więc za militarną pomoc w po-

staci już 32 pakietów liczonych w
miliardach dolarów, Ukraińcy
będą musieli zapłacić lukratyw-
nymi kontraktami. Kiedy usta-
ną działania wojenne, a stanie
się to prędzej czy później, prze-
bogata w cenne kopaliny i naj-
żyźniejsze ziemie świata Ukraina
będzie największym placem bu-
dowy od zakończenia II wojny
światowej. Chętni ustawią się w
kolejce długiej od Kijowa po Wa-
szyngton. Jak odległe miejsce w
tej długiej kolejce zajmie Polska?
To bardzo dobre pytanie. Oby
nie powtórzył się Irak. Daliśmy
się wciągnąć w awanturę pod
płaszczykiem sojuszniczej po-
mocy w okiełznaniu posiadają-
cego broń masowego rażenia
Saddama. Liczyliśmy na lukra-
tywne kontrakty i miliardowe
zyski. Nie dostaliśmy nic, a na
dodatek okazało się, że zagro-
żenie było dęte i w Iraku nie ma
żadnej broni masowego rażenia.

Nasz Czytelnik jest inży-
nierem, a więc czło-
wiekiem wykształco-

nym i światłym. Nie ukrywa, że
jest zwolennikiem PiS, co świad-
czy o jego otwartości i braku ob-
łudy. W tle jego kąśliwego pyta-
nia można wyczuć inne pytanie:
piszecie, że PiS źle rządzi, de-
moluje i szkodzi, tymczasem naj-
ważniejsi politycy tego świata
widzą tę partię zupełnie inaczej
i zlatują się do naszego skrajnie
prawicowego rządu niczym mu-
chy do miodu. Tu widzimy pod-
stawową wadę tezy skrojonej

przez naszego Czytelnika na
swoją miarę. To nie rząd PiS jest
dla wielkich tego świata atrak-
cyjnym wabikiem, lecz przede
wszystkim miliardy, którymi po-
litycy tej partii sypią na lewo i
prawo, kupując uzbrojenie. Fi-
nanse podszyte wielką polityką
i troską o własne interesy w naj-
bliższej przyszłości – to są jedy-
ne powody, dla których do Polski
masowo zjeżdżają najważniejsi
politycy świata. Mamy podejrze-
nia graniczące z pewnością, że
gdyby w tak rozrzutny sposób,
trącący zbrojeniowym zakupo-
holizmem, rządził Polską redak-
tor naczelny tygodnika „Passa”,
a radę ministrów stanowiliby po-
pierający taką politykę nasi
dziennikarze z wydawcą na cze-
le, liczba i ranga odwiedzających
nasz kraj polityków w ogóle nie
uległaby zmianie. Odpowiada-
jąc zatem na pytanie naszego
Czytelnika – inżyniera: wzmo-
żona turystyka amerykańskich
notabli na destynacji Polska, na-
wet w jednym procencie nie jest
i nie będzie spowodowana po-
wabem prezentowanym przez
polityków PiS czy miłością do
nas i naszego kraju. Money is
important (ważne są pieniądze),
business is business (w biznesie
chodzi o profit) – to takie amery-
kańskie… Należy zauważyć, że
zloty w Polsce najważniejszych
tego świata datują się od dnia
inwazji Rosji na Ukrainę. To za-
sługa naszego położenia geogra-
ficznego, jak również faktu, że je-

steśmy członkiem NATO i wła-
śnie podnosimy wydatki na zbro-
jenia do 3 proc. PKB – najwięcej
w Europie.

Wostatnich latach za-
warliśmy zbrojenio-
we kontrakty na set-

ki miliardów złotych – przede
wszystkim z USA. Po zakupie w
2018 roku zestawu rakiet Patriot
za 4,75 mld USD i dwa lata póź-
niej 32 samolotów bojowych pią-
tej generacji F-35 za 4,6 mld
USD, zawarliśmy w  minionym
roku rekordową umowę na za-
kup 250 amerykańskich czoł-
gów Abrams wartości 4,85 mld
USD. Trudno więc dziwić się, że
Amerykanie noszą Polskę na rę-
kach, wychwalają nas pod nie-
biosa, a ich prezydent bywa u
nas częściej niż w innych, znacz-
nie większych państwach. Za ta-
kie pieniądze… 

K orei Południowej zapła-
cimy 3,55 mld USD za
218 wyrzutni K239

Chunmoo, kolejne 3,37 mld USD
za 180 czołgów K2 oraz 2,4 mld
USD za aż 212 armatohaubic K9.
W mijającym roku wartość pod-
pisanych umów wieloletnich na
zakup uzbrojenia przekroczyła
100 mld złotych. To rekord w III
RP. W tym roku budżet na
obronność ma wzrosnąć do co
najmniej 97 mld. Do tego dojdą
środki z Funduszu Wsparcia Sił
Zbrojnych, więc na armaty bę-
dziemy mogli wydać kolejne po-
nad 130 mld. Analitycy Defen-
ce.pl wyliczyli, że suma wszyst-

kich wydatków na obronę naro-
dową do 2035 r. może osiągnąć
astronomiczną wysokość 1,7 bln
złotych! A jesteśmy w finanso-
wym dołku, mamy w kraju 17-
procentową inflację, szybujące
koszty obsługi coraz droższych
kredytów, niedofinansowaną i
niezreformowaną służbę zdro-
wia, dramatyczny stan dziecięcej
i młodzieżowej psychiatrii, ma-
sowo plajtujące średnie i małe
przedsiębiorstwa, a nawet ho-
spicja. Czy nie czas na zaciągnię-
cie hamulca i radykalne ograni-
czenie programów zbrojenio-
wych już realizowanych? 

Straszak w postaci ewen-
tualnej napaści Rosji Pu-
tina na Polskę nie daje

obecnemu rządowi legitymacji
do aż tak rozbuchanej rozbudo-
wy polskiego arsenału obronne-
go. Słowacja i Republika Czeska
zachowują bardzo poprawne
stosunki z USA i UE, są członka-
mi NATO, ale nie przejawiają ob-
jawów militarnego zakupoholi-
zmu. Czesi zamiast drogich ame-
rykańskich samolotów F-16
wzięli w leasing (nie kupili) tań-
sze, ale równie nowoczesne
szwedzkie myśliwce SAAB JAS
39 Gripen. Zakup ten świadczy
o rozwadze czeskich polityków,
którzy od zawsze wyznają zasa-
dę niewychodzenia przed sze-
reg. Czy Polskę stać na wydanie
w najbliższych latach  1,7 bln
złotych na zakup armat? Czy tak
gigantyczne wydatki na zbroje-
nia są uzasadnione w sytuacji

spadku polskiego PKB aż o 2,4
proc. kwartał do kwartału – naj-
większego, poza Ukrainą, spad-
ku PKB w Europie? Wszak jako
członek NATO mamy gwaran-
cję nienaruszalności naszych
granic, wynikającą z art. 5 Pak-
tu („Strony zgadzają się, że zbroj-
na napaść na jedną lub więcej z
nich w Europie lub Ameryce Pół-
nocnej, będzie uznana za napaść
przeciwko nim wszystkim”).
Oczywistym jest, że powinniśmy
unowocześniać nasze siły zbroj-
ne, to konieczność wynikająca
choćby z naszej przynależności
do NATO, ale 2 proc. PKB na
zbrojenia powinny w zupełno-
ści wystarczać. Niemcy, Włochy
czy Hiszpania wydają w prze-
dziale 1-1,5 proc. PKB, bardziej
zagrożone niż my Litwa i Estonia
przeznaczają na zbrojenia odpo-
wiednio 2,36 i 2,34 proc., Łotwa
2,10 proc., my 2,42 proc. i zmie-
rzamy ku 3 proc. PKB.  

K iedy zaczniemy już wy-
dawać na armaty i
amunicję 3 proc. PKB,

uplasujemy się na drugim miej-
scu w NATO, tuż za ekonomicz-
ną i militarną potęgą, jaką są
Stany Zjednoczone (3,47 proc.).
Mam wrażenie, że wówczas in-
tensywność wizyt w Polsce naj-
ważniejszych polityków z Bia-
łego Domu jeszcze bardziej
wzrośnie. Bez względu na to,
kto będzie wówczas rządził na-
szym krajem. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
f o t .  w i k i p e d i a

Militarny zakupoholizm za 1,7 bln złotych

Prezydent Warszawy po spotkaniu z prezydentem USA

Razem po stronie wartości 
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25 lat – tyle minęło od chwili, kie-
dy Rada Gminy Warszawa Ursy-
nów powołała do życia Ursynow-
skie Centrum Sportu i Rekreacji.
24 lutego 2023 roku UCSiR ob-
chodzi okrągłą rocznicę swojego
powstania. 

Przez cały ten czas Centrum realizu-
je misję promowania zdrowego stylu
życia, aktywnej rekreacji i upowszech-
niania szeroko pojętej kultury fizycznej
wśród mieszkańców Ursynowa. W ra-
mach działalności oferuje szeroki wa-
chlarz usług rekreacyjno - sportowych w

halach sportowych, pływalniach, klu-
bach fitness, na boiskach wielofunkcyj-
nych, kręgielniach oraz kortach teniso-
wych. Oferta UCSiR skierowana jest do
wszystkich mieszkańców Warszawy, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców dzielnicy Ursynów,
uczniów szkół publicznych, niepublicz-
nych, przedszkoli, młodzieży, dzieci oraz
osób zrzeszonych w stowarzyszeniach
kultury fizycznej oraz UKS. Cel jest je-
den: zachęcić do aktywności fizycznej
jak największą liczbę osób. To dlatego
UCSiR jest organizatorem i współorga-
nizatorem wielu różnorodnych tema-
tycznie imprez, zawodów sportowych
oraz pikników. Usługi oferowane przez
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekre-
acji dostępne są dla mieszkańców w sys-
temie całotygodniowym – od ponie-
działku do niedzieli przez cały rok z
krótkimi przerwami technologicznymi.
W swojej ofercie proponuje między in-
nymi: pływanie rekreacyjne, naukę i do-
skonalenie pływania w formie zajęć zor-
ganizowanych, organizację zajęć spor-
towych z różnych dyscyplin sportu, ta-
kich jak zajęcia gry w tenisa stołowego,
badmintona, zajęcia fitness oraz na si-
łowniach czy zewnętrznych boiskach

sportowych. Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji udostępnia swoje
obiekty stowarzyszeniom kultury fizycz-
nej i klubom sportowym, które organi-
zują liczne zawody sportowe. Współ-
pracuje z instytucjami i firmami ze-
wnętrznymi, udostępniając hale na or-
ganizację imprez rekreacyjnych, wyda-
rzeń muzycznych, targów czy imprez
kulturalnych. UCSiR realizuje wiele
przedsięwzięć, które od lat przyciągają
rzesze uczestników. Jednym z takich
wydarzeń jest Grand Prix Ursynowa w
pływaniu – sztandarowa impreza, któ-
ra jest z nami od początku istnienia.
Cieszy się ona niesłabnącą popularno-
ścią, podobnie jak wszelakie turnieje:
tenisa stołowego, siatkówki czy koszy-
kówki. Zawody dla najmłodszych pły-
wających dzieci „Foki na start”  także
przyciągają ogrom młodych adeptów
pływania, którzy z chęcią rywalizują o
pierwsze życiowe rekordy. Na szczegól-
ną uwagę zasługują autorskie programy
specjalne,  kierowane do wszystkich
grup wiekowych, a realizowane w
UCSiR: „Senior starszy, sprawniejszy”
„SOS Rodzinie” czy „Woda mój przyja-
ciel”. Dzięki wsparciu dzielnicy Ursy-
nów i Urzędu miasta stołecznego War-

szawy, mieszkańcy Ursynowa mogą ko-
rzystać z tychże zajęć nieodpłatnie lub
za niewielką opłatą. Warto także wspo-
mnieć o imprezach współorganizowa-
nych przez UCSiR i dzielnicę Ursynów:
„Strasznie fajny piknik”, „Finał Wielkiej
Orkiestry  Świątecznej Pomocy” czy „Mi-
kołajki”. To wydarzenia cieszące się bar-
dzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców nie tylko Ursynowa, ale i
całej Warszawy. 

– 25-lecie Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji to czas podsumowań,
a także refleksji dla całego zespołu. Pomy-
śleć, że swoją działalność zaczynaliśmy
od jednej krytej pływalni… Dziś UCSiR to
liczne obiekty na terenie całego Ursynowa,
które służą mieszkańcom. Z przyjemno-
ścią gościmy Państwa na pływalniach, w
halach sportowych, siłowniach i na bo-
iskach zewnętrznych. Staramy się two-
rzyć ofertę tak, by zawsze była ona atrak-
cyjna, a jakość świadczonych usług była
na jak najwyższym poziomie. Za nami
ciężki czas pandemii, ale dzięki determi-
nacji pracowników UCSiR oraz wsparciu
Urzędu Dzielnicy Ursynów i Urzędu mia-
sta stołecznego Warszawy przetrwaliśmy
ten trudny etap działalności. Cieszy nas,
że powróciliście Państwo do nas i wspól-

nie możemy realizować wyznaczone cele.
W tym wyjątkowym czasie pragnę po-
dziękować Państwu za to, że przez te
wszystkie lata jesteście z nami. Ze swojej
strony mogę zapewnić, że dołożymy wszel-
kich starań, aby zawsze byli Państwo za-
dowoleni z oferty, jaką proponuje UCSiR,
jednocześnie zapraszając do udziału w
wydarzeniach, które organizujemy – pod-
sumowuje Dyrektor Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji, Anita 
Nasierowska.

Warto na bieżąco śledzić stronę inter-
netową www.ucsir.pl oraz profil Ursy-
nowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w
mediach społecznościowych. Pojawiają
się tu liczne informacje o funkcjonowa-
niu UCSiR, świadczonych usługach, or-
ganizowanych wydarzeniach, a także
konkursach, w których wygrać można
atrakcyjne nagrody. 

25-lecie UCSiR to szczególna okazja,
dlatego w tym roku zapraszamy Pań-
stwa na szereg wydarzeń, w których bę-
dziemy brać udział. Swoją obecność za-
znaczymy m. in. podczas Dni Ursyno-
wa, Biegu Ursynowa, Festiwalu Kolo-
rów czy Potańcówkach. O szczegółach
tych wydarzeń będziemy informować
już wkrótce.

UCSiR zaprasza już od 25 lat!
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Za tydzień – w środę 1 marca – na
stołeczne ulice powracają rowery
miejskie Veturilo. Najważniejsze:
rowery są całkiem nowe! Sposób
wypożyczania i zwrotu też się zmie-
nia – na dużo łatwiejszy.

– Wiosna przyjeżdża do Warszawy na
rowerze. Miejski rower to nie tylko rekre-
acja, ale ułatwienia komunikacyjne. Ro-
wer nie stoi w korkach, a pozwala szybko
przemieścić się w obrębie dzielnicy. To re-
alizacja idei miasta 15-minutowego, w któ-
rym każdy z mieszkańców ma wszystkie
potrzebne do życia usługi w zasięgu 15 mi-
nut podróży – mówi wiceprezydent War-
szawy Michał Olszewski. – Veturilo łatwo
połączyć z komunikacją zbiorową, np. z
metrem. Wtedy szybko i wygodnie może-
my przemieścić się na duże odległości. Za-
chęcam do takiego korzystania z rowerów
miejskich w Warszawie.

Stacje z estetycznym słupem
W ramach obowiązującej do 2028 roku

umowy 300 stacji Veturilo sfinansowanych
przez Warszawę znajdzie się w każdej z 18
dzielnic. Dodatkowe stacje – a wraz z nimi
dodatkowe rowery – mogą sfinansować
urzędy dzielnic oraz prywatne firmy.

Każda stacja będzie wyraźnie oznaczona
– jej początek wyznacza słup informacyjny,
dodatkowo każdy stojak w rzędzie będzie
oznakowany za pomocą wielojęzycznej na-
klejki. Estetyczny i minimalistyczny słup w
warstwie graficznej nawiązuje do symboli
stolicy oraz kolorystyki rowerów Veturilo. Są
na nim umieszczone informacje (po polsku
i angielsku) o podstawowych zasadach dzia-
łania systemu, zapisach regulaminu itd.

Z kolei naklejka pozwoli na pierwszy rzut
oka odróżnić stojaki związane ściśle z ro-
werem Veturilo od pozostałych. To ważne,
ponieważ od tego roku stacje Veturilo będą
mieć formę standardowych stojaków rowe-
rowych w kształcie “odwróconej litery U” –
bez wyróżniającego ich dotąd elektrozamka.

Zamiast elektrozamków każdy rower zo-
stał wyposażony w zamek na tylnym kole
oraz odbiornik GPS. Informacje o lokaliza-
cjach wszystkich stacji będą też wkrótce do-
stępne w nowej aplikacji mobilnej Veturilo,
na odświeżonej stronie internetowej syste-
mu oraz w miejskim serwisie mapowym.

Na ulicach Warszawy stoi już 3 tys. no-
wych stojaków, każdy z nich mieści dwa ro-
wery. Ważna nowość: będą ogólnodostępne,
dozwolone będzie parkowanie przy nich
również prywatnych rowerów. A także hu-
lajnóg elektrycznych – zarówno prywat-
nych, jak i z wypożyczalni.

Gdzie powstają stacje
Od 1 marca najwięcej stacji znajdzie się w

Śródmieściu. Na drugim miejscu jest Wola,
a na trzecim Praga-Południe. Łącznie bę-
dzie ich równo 300:

Bemowo – 11
Białołęka – 8
Bielany – 15
Mokotów – 24
Ochota – 22
Praga-Południe – 26
Praga-Północ – 23
Rembertów – 5
Śródmieście – 60
Targówek – 18
Ursus – 5
Ursynów – 17
Wawer – 7
Wesoła – 4
Wilanów – 6
Włochy – 3
Wola – 35
Żoliborz – 11
Od początku marca Warszawa sfinansu-

je działanie 300 stacji z 3030 rowerami.
Przez cały czas trwania obowiązującej do
2028 roku umowy, będzie możliwość rozbu-
dowy Veturilo. Operator systemu, firma Ne-
xtbike, prowadzi rozmowy z potencjalnymi
partnerami projektu, którzy mogliby sfinan-
sować tzw. stacje sponsorskie. To dodatko-
we wypożyczalnie, a więc też kolejne rowe-
ry zwiększające dostępną pulę, ustawione i
finansowane przez centra handlowe, biu-
rowce itp. Od marca wróci m.in. stacja przy
centrum handlowym Westfield Arkadia –
co roku zdecydowanie jedna z najpopular-
niejszych w skali całego Veturilo. 

Dodatkowe stacje mogą finansować też
poszczególne dzielnice. Najbardziej zaawan-
sowane są przygotowania do ich urucho-
mienia na terenie Ursynowa i Rembertowa.
Start dodatkowych stacji w Rembertowie
zaplanowany jest wstępnie na 1 kwietnia, a
na Ursynowie na 1 maja.

Dodatkowe strefy zwrotu

Nowe Veturilo wprowadza również no-
we pojęcie „strefy zwrotu”. To dodatkowe
punkty, oprócz stacji, w których będzie
można zakończyć wypożyczenie. Takich
punktów na start będzie ok. półtora tysią-
ca. Ich siatka została opracowana w opar-
ciu o wybrane publiczne parkingi rowero-
we. Mają zapewnić większą elastyczność w
korzystaniu z usługi i jednoczesne zacho-
wanie porządku.

To takie same stojaki jak te, przy których
już od ponad roku można zostawiać hu-
lajnogi elektryczne. One również oznako-
wane są wielojęzyczną naklejką – z symbo-
lem roweru i hulajnogi. Kolejne istniejące
stojaki są sukcesywnie oznaczane w ten
sposób. Naklejki pojawiają się też na części
nowych parkingów. Dodatkowych możli-
wości parkingowych dla użytkowniczek i
użytkowników Veturilo cały czas będzie
więc przybywać.

Strefy i stacje będą od siebie wyraźnie od-
różnione w aplikacji mobilnej Veturilo. A
przede wszystkim: przy strefach nie ma cha-
rakterystycznego słupa.

Ceny bez zmian
Rower miejski Veturilo to nie tyle tury-

styka i rekreacja, co dopełnienie systemu
transportowego miasta. Uzupełnia komu-
nikację miejską jako dojazd na tzw. pierw-
szym (lub ostatnim) kilometrze. Zwiększa jej
atrakcyjność i ułatwia dostęp do niej.

Mimo wyzwań finansowych Warszawa
od lat nie podniosła cen biletów na komuni-
kację miejską. Również ceny za wypożycze-
nie Veturilo pozostają bez zmian. Taryfy za
wypożyczenie rowerów tradycyjnych oraz ze
wspomaganiem elektrycznym pozostaną
bez zmian.

Wypożyczenie rowerów tradycyjnych –
cennik:

1-20 minut - 0 zł
21-60 minut - 1 zł
Druga godzina - 3 zł
Trzecia godzina - 5 zł
Czwarta i każda następna godzina - 7 zł
Cennik obejmuje standardowe rowery miej-

skie oraz tandemy, czyli rowery dwuosobowe.
Wypożyczenie rowerów ze wspomaga-

niem elektrycznym – cennik:
1-20 minut - 0 zł
21-60 minut - 6 zł
Druga i każda następna godzina - 14 zł
W odróżnieniu od poprzednich edycji Ve-

turilo teraz rowery elektryczne będzie moż-
na zostawiać w dowolnej stacji.

Dochodzą nowości: możliwość pozosta-
wienia roweru poza stacją (w strefie zwro-
tu) za dodatkową opłatą oraz bonusy finan-
sowe za „odprowadzenie” roweru do stacji:

– Zakończenie wypożyczenia w strefie
zwrotu – opłata dodatkowa 15 zł

– Zakończenie wypożyczenia w stacji, je-
śli rower został wypożyczony w strefie zwro-
tu – dodatkowe +5 zł na konto użytkownika

Pozostawienie roweru „na mieście” – po-
za stacją oraz poza strefą zwrotu – to kara,
której wysokość zaczyna się od 20 zł. Wypo-
życzenie, którego początek i koniec będą w
rejonie stacji nie wiąże się z żadnymi do-
datkowymi kosztami lub bonusami.

J a k u b  D y b a l s k i

Corocznie 18 lutego obchodzony jest na świecie Dzień
Baterii. To nie przypadek. Tego dnia urodził się włoski
naukowiec i wynalazca Alessandro Volta. Właśnie je-
mu przypisuje się wynalezienie pierwszej baterii. Dziś
trudno bez nich wyobrazić sobie smartfony, samocho-
dy i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Na-
leży jednak pamiętać, że rozwój niesie też za sobą kon-
sekwencje – dlatego warto mieć na uwadze bezpieczne
unieszkodliwianie zużytych akumulatorów. 

Na co dzień niewiele osób zastanawia się czym tak naprawdę są
baterie i w jaki sposób zostały wynalezione. I to pomimo tego, że
pozwalają one na zasilanie wielu rozmaitych przedmiotów, bez
których trudno obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie. Od zegar-
ka, przez smartfona i laptopa, aż po samochód. A ich rola staje się
jeszcze ważniejsza. Wszystko zaczęło się od badań Alessandro Vol-
ty z przełomu XVIII i XIX wieku, które doprowadziły do skonstru-
owania ogniwa galwanicznego. Dzięki stałemu rozwojowi nauki,
dziś dostępne są nie tylko baterie alkaiczne (jednorazowego użyt-
ku), ale także akumulatorowe, które można doładowywać. To jed-
nak nie koniec rozwoju tego relatywnie nowego wynalazku. 

– Dziś akumulatory mają szansę stać się kolejnym kołem zamacho-
wym zarówno przemysłu, jak i rynku energii. Ich coraz powszechniej-
sze wykorzystywanie może znacząco przyspieszyć proces odcho-
dzenia od nieekologicznych paliw kopalnych, które dodatkowo cechu-
ją się wysoką wrażliwością na niestabilność międzynarodową. Na po-
pularności zyskują magazyny energii. Takie rozwiązanie umożliwia
gromadzenie wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w ciągu

dnia energii i wykorzystywanie jej po zmroku, zwiększając tym sa-
mym efektywność instalacji – mówi Felice Scoccimarro, prezes Amest
Otwock Sp. z o.o., działającej w branży gospodarowania odpadami
i lider Akademii Ekologicznej Amest Otwock.

Korzystaj z głową 
Baterie, choć umożliwiają rozwój – choćby motoryzacji, która co-

raz częściej sięga po rozwiązania hybrydowe i elektryczne – to po
czasie stają się bardzo problematycznym odpadem. Wzrost ich po-
pularności w wielu branżach powoduje, że już za kilka-kilkanaście
lat, gdy żywotność aktualnie wykorzystywanych akumulatorów
dobiegnie końca, będzie należało odpowiednio je unieszkodliwić.
Dlatego odpowiednie kroki trzeba podjąć już dziś.

– Przemysł oparty o baterie dziś rozwija się niezwykle dyna-
micznie. Doświadczenie pokazuje, że rosnący popyt na dany suro-
wiec przekłada się na późniejszą, zwiększoną produkcję wytworzo-
nych z niego odpadów. Dlatego obecnie ważne są dwa rodzaje
działań. Będzie to ograniczanie wytwarzania odpadów elektro-
nicznych, na przykład umożliwiając naprawianie zużytych elektro-
sprzętów, zamiast ich wyrzucania oraz właściwe gospodarowanie
nimi przez wyspecjalizowane podmioty. W przeciwnym razie elek-
trośmieci mogą trafiać w niekontrolowany sposób na dzikie wysy-
piska, co znacznie ułatwi szkodliwym substancjom przedostawa-
nie się do środowiska naturalnego – podkreśla Felice Scoccimarro. 

Wysoka cena technologicznego rozwoju
Zużyty sprzęt elektroniczny, w którym znajdziemy różnego ro-

dzaju baterie, wymaga szczególnej uwagi ze względu na jego po-
tencjalną toksyczność. W 1000 kg akumulatorów znajdują się śred-
nio 3 kg rtęci, kilka kilogramów niklu i litu oraz pół kilograma kad-
mu. Tylko jedna mała bateria guzikowa może skazić aż 1 metr sze-
ścienny gleby i zatruć aż 400 l wody. Popularne „paluszki” oraz tra-
dycyjne akumulatory samochodowe mają także tendencję do wy-
cieków, szczególnie gdy nie są używane przez dłuższy czas. Przy kon-
takcie z taką substancją należy pamiętać, że może mieć ona właści-
wości drażniące i żrące. Dlatego trzeba obchodzić się z nią nie-
zwykle ostrożnie. Najlepiej korzystając ze środków ochrony osobi-
stej, takich jak rękawiczki, maseczka i okulary. Taka bateria nato-
miast nie nadaje się już do użytku i wymaga odpowiedniego uniesz-
kodliwienia.  

Żywotność akumulatorów można natomiast zwiększyć na kilka
sposobów. Jednym z niech jest utrzymywanie poziomu nałado-
wania (np. baterii w smartfonie) w zakresie pomiędzy 90 a 40
proc. Pozytywne skutki takiego działania wzmocni ograniczenie zu-
życia energii przez urządzenie. W tym celu można korzystać z try-
bu ciemnego, zmniejszonej jasności ekranu czy wyłączenia działa-
jących w tle aplikacji. Jeżeli już używane przez nas baterie się zu-
żyją, należy przekazać je do odpowiedniego punktu. W coraz więk-
szej liczbie miejsc pojawiają się pojemniki umożliwiające bezpłat-
ny zwrot zbędnych akumulatorów, skąd trafiają one do wyspecja-
lizowanych zakładów zajmujących się ich bezpiecznym unieszko-
dliwianiem. M a t e u s z  R o s i a k

Dzień Baterii – umożliwiają
rozwój technologiczny, 

ale należy korzystać 
z nich z umiarem

Veturilo 2023 – nowe zasady
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I znowu niezawodny Dereń
podbił ursynowską pu-
bliczność! W ostatnią so-
botę (18 lutego) zakończył
karnawał żywiołowym
koncertem na Imielinie.
Sala Domu Kultury wypeł-
niona była po brzegi.

Dereń bawi nas i rozgrzewa
od ponad dwudziestu lat. Pisa-
łem o nim niejednokrotnie. Śle-
dzę poczynania zespołu od sa-
mego początku i nigdy nie kry-
łem swojego zachwytu i uzna-
nia dla niezwykłej pracy i osiąga-
nych efektów. Napisałem nawet
kiedyś bez cienia przesady o
Broadwayu na Ursynowie, ale
tym razem brak mi porównania,
bo zespół przeszedł sam siebie i
znowu mnie zaskoczył.

Już samo pojawienie się pro-
wadzącego konferansjerkę Mać-
ka Buczyńskiego i brawurowe
wykonanie razem z Kasią Zarzyc-
ką (niczym Lizą Minelli) piosen-
ki z filmu Kabaret zapowiadało
niezwykłe wydarzenie. A potem
niespodziankom nie było końca.
Niby typowa składanka, a wszyst-
ko, tworzące sensownie skonstru-
owaną całość, było porywającą
mozaiką karnawałowych ryt-
mów, utworów z operetek, musi-
cali i tanecznych szlagierów. Wie-
le zespołów spoczywa na laurach
i latami powtarza ten sam oklepa-
ny zestaw, a tu żaden utwór nie
był powtórką ubiegłorocznego

programu jubileuszowego. Po-
wstał zupełnie nowy scenariusz,
pojawiły się piosenki w nowych
aranżacjach i nowe pomysły.

Chciałbym wyrazić uznanie
dla poziomu artystycznych pre-
zentacji. Zespół poczynił kolejne
kolosalne postępy. Podziwiam
pracę nad szlifowaniem barwy
głosu i wokalne umiejętności,
dbałość o czystość fraz, dykcję,
starannie dopracowane efekty
aktorskie i choreograficzne, róż-
norodność elementów komedio-
wych i lirycznych. Wszyscy śpie-
wają naturalnie, Żadnego zgry-
wania się, tanich chwytów pod
publiczkę, pełny profesjonalizm.
Nie zapominajmy, że te wyżyny
osiąga zespół amatorski, tyle, że
poddany fachowej obróbce. To
wszystko jest niewątpliwą zasłu-
gą prowadzącej zespół Krysty-
ny Wysockiej-Kochan, panującej
w zespole atmosfery i wytężo-
nej pracy, pracy, pracy…

Dodatkową atrakcją i niespo-
dzianką był gość specjalny, soli-
sta Teatru Wielkiego Andrzej Za-
gdański, który przed laty w roli
panicza partnerował Krysi jako
Halce, a niedawno wziął z po-
wodzeniem udział w finale te-
lewizyjnego programu The Voice
of Senior. Trudno wymienić
wszystkich wykonawców, bo
każdy zasłużył na duże brawa i
uznanie, ale nie można pomi-
nąć niezawodnego aranżera i

akompaniatora Franka Jasio-
nowskiego. Biedak musiał się na-
pracować, bo tym razem wystą-
pił sam bez zespołu, ale sprostał
zadaniu na medal.

Przez zespół w ciągu 20 lat
przewinęło się kilkudziesięciu
artystów. Najstarszy członek ze-
społu Tadeusz Pyrkowski skoń-
czył już 80 lat, ale wciąż jest w
doskonałej formie. Najmłodszą
uczestniczką koncertu była nie-
zwykle uzdolniona 5-letnia Na-
talka Śmigielska, która najpierw
wystąpiła w duecie ze swoją ma-
mą Barbarą, a potem samodziel-
nie, uroczo i z wdziękiem apelo-
wała do zebranych piosenką Ko-
chajmy ptaszki. Wielu członków
zespołu zdobywało laury na
Ogólnopolskich Festiwalach Pio-
senki Retro im. Mieczysława
Fogga. Złote Liście i nagrody w
konkursach wokalnych otrzyma-
li: Krystyna Wysocka-Kochan,
Jerzy Sznajder, Czesław Mro-
zowski, Barbara Kucińska i Ma-
ciej Buczyński. Wszyscy wystąpi-
li w karnawałowym koncercie.

Ale warto prześledzić także
losy i drogę artystyczną wielu
innych, którzy już odeszli, aby
zrozumieć, jaką rolę odegrał De-
reń w rozwoju ich kariery.

Justyna Samborska, śpie-
waczka operowa, mieszka w
Wiedniu i koncertuje po całej Eu-
ropie. Wstąpiła do Derenia w
wieku 16 lat i przez wiele sezo-

nów uczestniczyła w koncertach
nie tylko na Imielinie.

Matylda  Kochan, reżyser ope-
rowy, obecnie dyrektorka teatru
muzycznego w Oldenburgu
(Niemcy). Jako uczennica li-
ceum śpiewała w Dereniu od po-
czątku jego powstania.

Krzysztof Knapczyk - obecnie
aktor i wokalista związany z Te-
atrem Muzycznym w Łodzi. Ja-
ko młody człowiek pojawił się w
zespole Dereń, gdzie rozwijał
swoje zdolności wokalne i tam
poszukiwał swojej dalszej drogi.

Zuzanna Kozak Zagozda - 16-
latka, występuje z Dereniem od

3 lat. Zdobyła nagrodę specjalną
na konkursie im. Ludomira Ró-
życkiego w Kielcach. W koncer-
cie karnawałowym zaśpiewała
arię z musicalu West Side Story.

Massimiliano Peralta - 7-latek.
Rok temu z ogromnym sukcesem
wystąpił z Dereniem na koncercie
Walentynkowym w Ursynow-
skich Alternatywach, a już w
grudniu 2022 został finalistą  Zec-
chino d’Oro, Międzynarodowe-
go Festiwalu Piosenki Dziecięcej
w Bolonii we Włoszech (wybrany
spośród trzech tysięcy dzieci).

Dlatego zdumiewa mnie
fakt, że zespół tej klasy, zamiast

być oczkiem w głowie placó-
wek kulturalnych i finansowych
decydentów, stać się produk-
tem eksportowym i wizytówką
Ursynowa, jest traktowany po
macoszemu, wciąż żyje w nie-
pewności co do swojego losu i
cały czas boryka się z brakiem
funduszy, a egzystuje wyłącznie
dzięki pasji i zaangażowaniu
artystów i determinacji szefo-
wej, przy całkowitej obojętności
urzędników odpowiedzialnych
za kulturę. Czy taki zespół po
20 latach sukcesów ma zakoń-
czyć działalność?

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

W dniu 3 marca w Teatrze Pol-
skim czeka nas premiera „Przy-
gód Koziołka Matołka”. Tym ra-
zem adaptacji kultowej bajki
Kornela Makuszyńskiego podjął
się Maksymilian Rogacki. Nie-
strudzony koziołek zabierze nas
w podróż po całym świecie w po-
szukiwaniu Pacanowa, jedyne-
go miejsca w świecie, gdzie po-
dobno podkuwają kozy. 

Sympatyczny i naiwny bohater prze-
mierzając morza i oceany, azjatyckie
dżungle, gorące piaski pustyni oraz top-
niejące na naszych oczach lody Arktyki
przeżywa niezwykłe przygody. Spek-
takl kierowany jest do dzieci w wieku od
5 do 8 lat. Po premierze sztuka będzie
wystawiana codziennie aż do 12 marca.

W Teatrze Narodowym również cze-
ka nas premiera sztuki na podstawie
bajki. Tym razem będzie to „Alicji Kra-

ina Czarów” – spektakl muzyczny na
motywach słynnych powieści autorstwa
Lewisa Carrolla – „Alicja w krainie cza-
rów” i „Po drugiej stronie lustra”. Syn
Alicji rozpoczyna podróż po labiryncie
pamięci. W tej podróży pojawią się po-
stacie dobrze nam znane z bajki – Niby
Żółw, Humpty Dumpty, czy Królowa
Kier. Razem z nimi będziemy odkry-
wać, tajemnice, sensy i bezsensy świa-
ta i życia. W studni dzieciństwa i na
cmentarzysku zegarów dowiemy się
jak ocalić świat od zapomnienia. Przed-
stawienie adresowane jest zarówno dla
dzieci, jak i dla widzów dorosłych. Sztu-
kę reżyseruje Sławomir Narloch znany
z licznych spektakli w Teatrze Pijana
Sypialnia, określanego mianem naj-
większego niezależnego teatru w Pol-
sce. Na scenie zobaczymy całą plejadę
aktorów Teatru Narodowego.

16 marca w Teatrze Polonia premierę
będzie miał spektakl „Okno na parla-
ment” w oparciu o znaną farsę mistrza
gatunku Raya Cooneya. Sztukę reżyse-
ruje Krystyna Janda, a na scenie zobaczy-
my, między innymi, Aleksandrę Szwed,
Weronikę Warchoł, Mirosława Kropiel-
nickiego i Krzysztofa Stelmaszyka. Poli-

tyką możemy się interesować lub nie,
możemy się nią emocjonować lub jej nie-
nawidzić. Jest ona nieodłączną częścią
naszego życia, bywa źródłem konflik-
tów, ale bywa też źródłem kpin i żartów.
„Okno na parlament” to niezwykle za-
bawna komedia ze zmyślnie skonstru-
owaną intrygą. Minister brytyjskiego
prawicowego rządu ma romans z sekre-
tarką lewicowej opozycji. Oczywiście o
tym romansie nikt nie powinien się do-
wiedzieć. Sytuacja mocno się kompliku-
je, gdy pewnego dnia podczas potajem-
nej schadzki kochanków w luksusowym
apartamencie londyńskiego hotelu mini-
ster i jego towarzyszka znajdują zwłoki.
Chcąc uniknąć skandalu postanawiają
zatuszować całą sprawę. Czy to się uda? 

Również 16 marca na premierę „Ma-
ri de Buenos Aires” zaprasza nas Opera
Narodowa. „Maria de Buenos Aires” to
tango opera w dwóch aktach z muzyką
ojca Tango Nuevo -Astora Piazzolli i li-
brettem Horacio Ferrera, która swą świa-
tową premierę miała w 1968 roku w Sa-
li Planeta w Buenos Aires. Piazzolla mó-
wił, że tytułowa Maria jest uosobieniem
Buenos Aires – miasta pięknego, ale kry-
jącego w sobie również mroczne, nie-

znane zaułki. Piękna Maria postanawia
uwolnić się od biedy i rodzinnej obciążo-
nej patologią i ucieka do Buenos Aires.
Daje się porwać rytmom tanga i zanurza
się w trzewia wielkiej metropolii. Para się
prostytucją i pewnego dnia zostaje zabi-
ta przez zgraję ulicznych gangsterów i
burdelowych matron. Jednak odradza
się jako własny cień i rozpoczyna swą
wędrówkę po ulicach Buenos Aires. 

18 marca na deskach Teatru 6. piętro po
raz pierwszy zobaczyć będzie można sztu-
ka „Edukując Rittę” na podstawie tekstu
Willego Russela. Spektakl reżyseruje dy-
rektor artystyczny teatru – Eugeniusz Ko-
rin, a na scenie zobaczymy Marię Dęb-
ską i Mirosława Bakę. Fryzjerka Rita po-
stanawia uzupełnić braki w swej eduka-
cji z literatury i sztuki, a jej nauczycielem
zostaje znużony życiem, starzejący się
profesor Frank. Lekcyjne spotkania uni-
wersyteckiego wykładowcy Franka ze stu-
dentką Ritą, poświęcone analizie wier-
szy, powieści i dramatów są tylko pretek-
stem do rozmowy o życiu – o pragnieniu
miłości, o marzeniach i o lękach. W tej
rozmowie każdy z nas z pewnością odnaj-
dzie coś osobistego, coś co jest lub było je-
go przeżyciem. K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Nietypową wyszukiwarkę
można znaleźć w Warsza-
wie. Jeśli ktoś organizuje
np. sąsiedzkie spotkanie,
pokaz slajdów z podróży,
otwarte warsztaty kuli-
narne, piknik osiedlowy
czy sportowe zawody a
brakuje mu miejsca lub
sprzętu – powinien ko-
niecznie odwiedzić Spół-
dzielnię. 

To miejski portal internetowy,
który ułatwia realizację oddol-
nych niekomercyjnych działań
w stolicy. Na koniec 2022 roku w
Spółdzielni było zgłoszonych
536 tzw. zasobów do bezpłatne-
go wypożyczenia.

– W Warszawie mamy tysiące
pełnych energii i pasji do działa-
nia mieszkanek i mieszkańców.
Czasami do realizacji ich pomy-
słów brakuje przysłowiowej

wędki – sprzętu nagłaśniającego,
krzeseł albo odpowiedniego
miejsca na spotkanie. Wiele ta-
kich zasobów można znaleźć w
miejskiej Spółdzielni – mówi dy-
rektorka koordynatorka ds.
przedsiębiorczości i dialogu spo-
łecznego w Ratuszu Karolina
Zdrodowska. – Ta inicjatywa wy-
nika też z bliskiego nam myśle-
nia, czyli ekonomii współdziele-
nia. Działając razem możemy
osiągnąć więcej.

Najwięcej, bo aż 282 z nich to
sprzęty. Są wśród nich rzutniki,
głośniki, leżaki, hamaki, krzesła.
Ale też np. rower towarowy, sito
do przesiewania ziaren albo ma-
ty do fitnessu. Można też sko-
rzystać z przeróżnych przestrze-
ni do działań – sal na spotkania,
warsztaty, ale też ogrodów czy
kuchni do wspólnego, sąsiedz-
kiego gotowania. W tej chwili

dostępne są 172 takie oferty. Po-
nadto w Spółdzielni znaleźć
można było 30 ogłoszeń o wysta-
wach do wypożyczenia, m. in.
plenerowe wystawy fotografii,
oraz 15 ogłoszeń o umiejętno-
ściach, którymi dzielili się miesz-
kańcy Warszawy (lekcje języka
polskiego jako obcego czy pisa-
nie i redakcja tekstów).

Najbardziej nieoczywistą rze-
czą jaka znalazła się na stronie
była bez wątpienia Figura Osie-
dlowej Krowy, której pracownicy
Domu Kultury KADR i Służew-
skiego Domu Kultury używali
do zbierania historii mieszkań-
ców i mieszkanek Służewca i
Służewa. Osiedlowa Krowa jest
do wypożyczenia, ma 1,5 m wy-
sokości, 2 m długości i znajduje
się na platformie z kółkami. Za-
soby do wypożyczania dostęp-
ne są w każdej dzielnicy. Najwię-

cej znajdziemy ich jednak na Bie-
lanach, Pradze-Południe i Pra-
dze-Północ.

Czego potrzebują warsza-
wianki i warszawiacy? W 2022
r. najczęściej poprzez stronę
spoldzielnia.waw.pl szukano
przestrzeni na spotkania i

warsztaty. Wysłano 379 zapy-
tań o rezerwację sal na spotka-
nia, próby zespołów amator-
skich, kuchni na warsztaty ku-
linarne czy ogrodów na pikniki
sąsiedzkie. Ponad 140 razy za-
pytano o możliwość wypoży-
czenia sprzętów – szczególnym

zainteresowaniem cieszyły się
leżaki, namioty, sztalugi i sprzęt
nagłośnieniowy. Spółdzielnia
ułatwia kontakt osobom, które
szukają tzw. zasobów z organi-
zacjami, instytucjami czy miesz-
kańcami, którzy chcą się czymś
podzielić. Projekt rozwija się
dzięki społeczności osób, któ-
rym bliska jest idea dzielenia
się zasobami, współpracy, nie-
marnowania i zrównoważone-
go rozwoju. Bazę ponad 520 za-
sobów dostępnych na portalu
Spółdzielni tworzą przedstawi-
ciele 160 organizacji, instytu-
cji, biznesu i osób prywatnych.
Często ważniejsza od wypoży-
czenia tego czy innego zasobu
staje się możliwość poznania
osób, które lubią współpraco-
wać, działać razem i jednocze-
śnie myślą o środowisku. 

G r e t a  D r o ź d z i e l - P a p u g a

Jak spółdzielnia, to tylko w Warszawie…

Zapowiedzi marcowych premier teatralnych

Ale dali czadu! Dereń nieustannie zachwyca



1 2

Wostatnich dniach oczy całego świata są zwrócone na Polskę. Dzieje się
tak w dużej mierze za sprawą prezydenta Stanów Zjednoczonych
Joe Bidena, który złożył wizytę w naszym kraju. To już kolejna wizy-

ta prezydenta największego światowego mocarstwa w Polsce. Po utrzymywanej
w tajemnicy (ze względów bezpieczeństwa) wizycie w Kijowie Joe Biden dotarł
pociągiem do Przemyśla, a następnie z Rzeszowa-Jasionki odleciał do Warszawy. Po przybyciu do
prezydent USA zdążył jeszcze porozmawiać telefonicznie z włoską premier Giorgią Meloni, która
chwilę wcześniej opuszczała Polskę i udawała się do Kijowa. Osobistości dosłownie minęły się na
wspomnianym lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Biden odleciał stamtąd do Warszawy, a Meloni
niemal w tym samym czasie wylądowała tam po drodze do Kijowa. Oj dzieje się…. Aż trudno
uwierzyć, że w naszym kraju mogą krzyżować drogi tak ważnych i prominentnych polityków. 

Wszystko to świadczy dobitnie o rosnącej roli Polski w polityce światowej. Rośnie też nasz pre-
stiż na świecie i co za tym idzie, zainteresowanie Polską na międzynarodowej arenie politycznej. Prze-
kłada się to również na poprawę naszego bezpieczeństwa i poprawę rankingów ekonomicznych i
gospodarczych. 

Prezydencki Air Force One w naszej przestrzeni powietrznej, a następnie opancerzona limuzy-
na Cadillac One, zapewniające komfort podróży i ochronę najważniejszego polityka na świecie, to
symbole towarzyszące politykom amerykańskim. Cadillaca One, którym przemieszczał się po uli-
cach Warszawy Joe Biden zdobiły dwa proporczyki: flaga amerykańska i polska. To rzeczywistość,
która jeszcze niedawno wydawała się mało realna, a dziś dzieje się na naszych oczach. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy
potwierdzają fakt, że znaleźliśmy
się po właściwej stronie „mocy”.
Mówiąc inaczej, znaleźliśmy się ra-
zem z USA i innymi krajami na
wspólnej orbicie politycznej. Łą-
czą nas interesy i podobne spoj-
rzenie na różne kwestie w polityce
międzynarodowej. Umacnia to
wzajemne poczucie bezpieczeń-

stwa, a nam stwarza możliwość współpracy z najważniejszym mocarstwem na planecie, gwaran-
tuje pokój, dostęp do technologii i rozwój gospodarczy. 

Choć trudno przebić medialnie to, co działo się w ostatnich dniach w polityce, warto wspo-
mnieć, że również w innych dziedzinach życia dzieje się wiele, zwłaszcza w kulturze. Tu nie odno-
towujemy żadnej przerwy, jak choćby w szkołach, gdzie uczniowie z niektórych województw ma-
ją jeszcze ferie zimowe.

Filharmonia Narodowa zaprasza na poemat symfoniczny Don Juan. Jest to dzieło dwudzie-
stoczteroletniego Ryszarda Straussa, nawiązujące do formy utrwalonej w muzyce przez Berlioza i
Liszta. Z powodu choroby Baiba Skride nie wystąpi 24 i 25 lutego w koncertach symfonicznych. Par-
tię solową w Koncercie skrzypcowym op. 33 Carla Nielsena wykona Johan Dalene. Pierwsze wy-
konanie dzieła Straussa miało miejsce w Weimarze w 1889 roku pod batutą samego kompozytora
i odniosło wielki sukces. 

Już niedługo będziemy mogli podziwiać maestrię jednej z najwybitniejszych ikon jazzu – Nige-
la Kennedy’ego. Angielski muzyk, wraz ze swoim zespołem, zaprezentuje program „Spiritual Con-
nection”. Jest to projekt retrospektywny, w którym Kennedy przedstawia zróżnicowany wachlarz
swoich muzycznych preferencji. Usłyszymy m. in. jego własne kompozycje, utwory Bacha, a także
aranżacje kompozycji autorstwa Komedy i Sakamoto. Jest jeszcze czas, aby dodać to wydarzenie
do naszego kulturalnego kalendarza. Z pewnością będzie to wielkie muzyczne przeżycie. 

Koncert odbędzie się w godzinach 20:00 - 22:00, 17 kwietnia tego roku w Warszawie, ul. Jasna
5. Warto przypomnieć, że Nigel Kennedy jest uznawany za jednego z najwybitniejszych żyjących
skrzypków jazzowych. Łączy on świat muzyki klasycznej, jazzowej, rockowej i popularnej. To prze-
nikanie się stylów i gatunków pozwala mu uzyskiwać niezwykle ciekawe efekty. Jego twórczość sta-
wia go w gronie najważniejszych światowych muzyków. Studiował m. in. u Yehudiego Menuhina,
współpracował ze Stéphanem Grappellim. Na swoim koncie ma najlepiej sprzedającą się płytę z mu-
zyką klasyczną, zawierającą Cztery Pory Roku Antonia Vivaldiego (2 miliony egzemplarzy). Nigel
Kennedy koncertuje od ponad 40 lat w najbardziej prestiżowych salach o międzynarodowej reno-
mie. Jego zespół wystąpi w następującym składzie: Nigel Kennedy - skrzypce, pianino, Beata Urba-
nek-Kalinowska - wiolonczela, Rolf Bussalb - gitara, Piotr Kułakowski - kontrabas, Sławomir Berny
- perkusja i perkusjonalia. Nigel Kennedy & Band „Spiritual Connection” - 17.04.2023 r. Filharmo-
nia Narodowa w Warszawie. Więcej informacji i bilety: https://interticket.pl/kennedy oraz www.ebi-
let.pl/muzyka/jazz-blues/nigel-kennedy/#fbevent.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dzieje się…

Z upełnie niepostrzeżenie cywilizowany świat opanowała poprawność.
Rozróżnia się dwa jej podstawowe rodzaje: językową i polityczną. Języ-
kowa to umiejętność polegająca na używaniu każdego elementu języka

zgodnie z przyjętymi normami językowymi. Trochę masło maślane, dlatego normy można sobie zmie-
niać wedle własnego widzimisię. I tak, pani politolog już nie jest formą poprawną – teraz jest ona
politolożką. Pani minister to obecnie ministra, pani premier – premierka, a pani burmistrz – bur-
mistrzyni. To są feminatywy, czyli żeńskie nazwy osobowe i żeńskie nazwy wykonawców zawodów.
W Polsce nastroje społeczne względem feminatywów są mocno spolaryzowane – jedni zaciekle bro-
nią, inni wyśmiewają, postrzegając je jako śmieszne, infantylne i zideologizowane. Osobiście wi-
dzę na tym polu metodologiczny chaos, brak jakichkolwiek norm.Na razie bronią się przed femi-
natywami stopnie wojskowe, bo do kobiety w stopniu majora nie wypada meldować per „pani ma-
jorko”, gdyż kojarzyłoby się to z piękną słoneczną wyspą na Morzu Śródziemnym. Trudno też by-
łoby wypowiedzieć w wojsku słowa pani generałko lub pani sierżantko. Ale feministki to twarde sztu-
ki, więc pewnie i na tym polu nie odpuszczą. 

Dla mnie o wiele bardziej irytująca jest wyniesiona dzisiaj na orbitę okołoziemską poprawność
polityczna, czyli „unikanie wypowiedzi lub działań, które mogłyby urazić jakąś mniejszość, np. et-
niczną, religijną lub seksualną”. 

Tak więc wypowiedzenie dzisiaj słowa Murzyn to towarzyska dyskwalifikacja. Kilka poko-
leń Polaków uczyło się z elementarza wierszyka Juliana Tuwima pt. „Bambo”. Wedle za-
sad dzisiejszej poprawności, wierszyk jest tak obrazoburczy, że za publiczny odczyt moż-

na zostać oskarżonym i trafić do kryminału nawet na 3 lata (art. 257 kk). Jednak zaryzykuję, bo ma-
ło kto pamięta treść wierszyka, pisanego przecież przez Tuwima w dobrej wierze: „Murzynek Bam-
bo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej mu-
rzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca psoci, figluje – to jego praca. Aż ma-
ma krzyczy: „Bambo, łobuzie!”, a Bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada: „Napij się mleka”,
a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada : „Chodź do kąpieli”, a on się boi, że się wybieli. Lecz
mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego Murzynka. Szkoda, że Bambo czarny, weso-
ły nie chodzi razem z nami do szkoły”. 

Boże drogi… „na drzewo ucieka… a on się boi, że się wybieli”. Oby tylko jakiś mocno poprawny
typek nie oskarżył mnie o „znieważenie grupy ludności”. Na swoje usprawiedliwienie mogę zazna-
czyć, że choć wychowałem się m. in. na takiej lekturze obowiązkowej, to jednak nie stałem się ra-
sistą i uważam Ku-Klux-Klan za organizację przestępczą. 

Dzisiejsza poprawność zabrania państwu zabijać w imieniu prawa, dlatego taki Anders Bre-
ivik, który w 2011 roku na wyspie Utoya zastrzelił z zimną krwią 77 uczestników norweskiej
młodzieżówki, siedzi w luksusowej celi, skarży się na zimną kawę i wytacza rządowi proces o
to, że nie może dostać najnowszej wersji PlayStation. I rząd wypłaca mu 33 tys. koron zadość-
uczynienia! Breivik nie chciał przeprosić rodzin swoich ofiar zabitych na wyspie Utoya. Jego
zdaniem masakra była konieczna. Tylko 21 lat więzienia w luksusowych warunkach za zamor-

dowanie 77 młodych ludzi, którzy
mieli przed sobą całe życie? I to
ma być ta poprawność zgodna ze
społecznym poczuciem sprawiedli-
wości? Nie dla mnie. Taka popraw-
ność obowiązuje jedynie w zamoż-
nej i częściowo zdegenerowanej
moralnie Europie. W kolebce de-
mokracji, czyli USA, obowiązuje
częściowo – w 27 stanach pan Bre-
ivik skończyłby na stole w celi
śmierci z igłą w żyle, a w pozosta-
łych stanach w jednym z cieszą-
cych się ponurą sławą więzień ty-
pu Supermax (okno w celi 70 cm

na 1 metr, 800 śluz i bramek, betonowe łoże i 23 godziny na dobę w monitorowanej celi). Po-
dobnie byłoby w Japonii, gdzie cywilizacja i poprawność widać jeszcze nie dotarły, bo wyko-
nywana jest tam kara śmierci. Niewiele poprawności mamy w Ameryce Łacińskiej i Południo-
wej, jeszcze mniej w Azji, a w Afryce w ogóle. Polska należy terytorialnie do zamożnej i czę-
ściowo zdegenerowanej moralnie Europy, mamy więc u nas bardzo dużo poprawności. Nie wy-
pada nazwać czarnoskórego Murzynem, bo traktowane to jest jak obelga. Nie wypada głośno
nazwać Żyda Żydem, bo zaraz zrobią z ciebie antysemitę. Owszem, można bezkarnie dworo-
wać sobie z żabojadów, makaroniarzy, pepików czy kacapów, ale nawet niewinne słowo Icek
jest u nas traktowane jako niepoprawność. 

Po Holokauście Żydzi zrobili z siebie coś w rodzaju gatunku podlegającego specjalnej ochro-
nie, jak – nie przymierzając – okapi, gnu pręgowane, czy lemur pstry. Wybitny projektant
mody John Galliano, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, upił się był pewnego razu w

paryskiej knajpie i obraził Żydówkę  nazywając ją „brudną żydowską mordą”. Musiał na wiele lat
pożegnać się ze światem mody. Ciekawe, czy takie samo odium spadłoby na niego, gdyby użył okre-
ślenia „brudna polska (niemiecka, ruska, włoska, etc.) mordo”?  

Doprowadzana do przesady poprawność pozwala cieszyć się życiem masowemu mordercy Bre-
ivikowi, czy u nas niejakiemu Grzegorzowi Szelestowi – typowi kompletnie zdeprawowanemu, bez-
litosnemu zabójcy trzech młodych kobiet i strażnika bankowego. W sobotę 3 marca 2001 roku, wraz
z dwoma wspólnikami, dostał się on podstępem do filii Kredyt Banku w Warszawie przed jej otwar-
ciem i po kolei likwidował strzałami w tył głowy zjawiające się w pracy kasjerki. Niczym  gestapo-
wiec. Mariola Młynarska (29), Agnieszka Radulska (29) i Anna Zembaty (33) błagały go o litość.
Szelest z pełnym cynizmem obiecywał, że przeżyją, a w skarbcu kolejno strzelał im w głowy. Nie miał
dla nich grama litości. Natomiast państwo polskie wykazało się poprawnością i okazało katowi li-
tość, skazując go na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe po odsiedzeniu  40 lat.
W dniu ogłoszenia wyroku Szelest miał tylko 24 lata, więc jest spora szansa, że zakosztuje jeszcze
świeżego powietrza. I to jest moim zdaniem siarczysty policzek dla społeczeństwa i tak zwanej spra-
wiedliwości. Mam uwierzyć, że zimnokrwisty zabójca, likwidujący po kolei błagające o litość mło-
de kobiety strzałami w tył głowy, może kiedykolwiek zostać zresocjalizowany? Nigdy w to nie
uwierzę i nie dla mnie taka poprawność i taka sprawiedliwość. Jestem zdeklarowanym zwolenni-
kiem wymierzania kary śmierci wyjątkowo brutalnym i zdeprawowanym mordercom. Tak jak
praktykuje się to w połowie amerykańskich stanów i w Japonii – krajach przecież cywilizowanych,
bogatych i postępowych. 

D o czego może prowadzić zbytnio rozdęta poprawność polityczna? Często zaglądam na stro-
nę ogólnopolskiego, niezależnego miesięcznika publicystyczno – informacyjnego „Spra-
wy Nauki”. To poważne medium o zabarwieniu naukowym traktujące m. in. o organizo-

waniu i finansowaniu badań oraz związkach nauki z gospodarką i sztuką. Wywód Anny Leszkow-
skiej jest naprawdę godny głębokiej zadumy: „Na przykładzie fenomenu poprawności politycznej
objawia się destrukcyjna i złowroga funkcja ideologii. Na początku broniąca słusznej sprawy, rychło
wchodzi w mariaż z kontrolą, narzucając na drodze przymusu mentalnego jeden sposób widzenia
i postępowania. Takie ideologizacje – jak uczy doświadczenie historyczne – prowadzą zawsze do
katastrof totalitarnych”, pisze autorka. Ja akurat już dawno wyczułem, że tzw. polityczna popraw-
ność narzuca, jak i o czym wolno mi mówić, a o czym nie wolno. Działa na mnie jak czerwona płach-
ta na byka. Jakaś anonimowa grupa wytycza coraz to nowe standardy językowe i nakazuje nam ich
przestrzegać. Jestem śmiertelnym wrogiem przymusu, indoktrynacji, ideologizacji i… politycznej
poprawności, dlatego ani mi w głowie przestrzeganie nadmiernie wydumanych standardów. Wol-
ność w największym zakresie, ograniczona jedynie przepisami prawa stanowionego, których ram
ściśle określonych kodeksami nie wolno człowiekowi przekraczać – to jest mój świat. Dlatego nig-
dy nie dam zakuć się w kajdany przesadnej poprawności, która zakazuje m. in. używania w publicz-
nej debacie słów Murzyn, Żyd czy Cygan i nie wiedzieć czemu nakazuje zastąpienie ich słowami Afro-
amerykanin, Izraelita i Rom. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nieznośny byt niepoprawnej 
poprawności...

„Dlatego nigdy nie dam zakuć
się w kajdany przesadnej 
poprawności, która zakazuje
m. in. używania w publicznej
debacie słów Murzyn, Żyd czy
Cygan i nie wiedzieć czemu
nakazuje zastąpienie ich 
słowami Afroamerykanin, 
Izraelita i Rom“

„Choć trudno przebić medialnie
to, co działo się w ostatnich
dniach w polityce, warto wspo-
mnieć, że również w innych
dziedzinach życia dzieje się
wiele, zwłaszcza w kulturze“

24 lutego 2023: I rocznica agresji Rosji na Ukrainę
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

I PO CO CI TO BYŁO?

I po co ci to było? Powiedz, Władymirze!
Jako przywódcę Rosji znał cię cały świat,

Miałeś życiową szansę wspiąć się jeszcze wyżej,
Mogłeś po sobie dobry pozostawić ślad.

Miałeś uznanie, władzę, splendor i fortunę,
Dlaczego chcesz w niesławie stoczyć się na dno?

Rządząc największym krajem mogłeś mieć szacunek.
Wolisz, by świat o tobie mówił: Samo zło!

Byłeś gwiazdą na Kremlu, dziś już nic nie znaczysz,
A mógłbyś w polityce uchodzić za wzór,

Lecz zamiast wypoczywać beztrosko na daczy,
Musisz się w jakimś bunkrze ukrywać jak szczur.

W imię czego to robisz? Żeby zostać carem?
Chora ambicja władców zawsze wzbudza gniew.

Czemu na śmierć skazałeś niewinną ofiarę?
Dlaczego ktoś za ciebie ma przelewać krew?

Uwierzyłeś, że szybko będzie już po sprawie,
Operacja wojskowa miała trwać trzy dni.

Planowałeś zwycięstwo w Kijowie, w Warszawie…
To są mrzonki. Twój sukces tylko ci się śni.

Wiem, że teraz nie możesz przyznać się do błędu,
Że to twoja porażka, niefortunny krok.

Wolisz ponosić straty kolejny raz z rzędu?
Będziesz tkwić w swym obłędzie przez następny rok?

Nie przewidziałeś tego, że świat się zjednoczy,
Że takim barbarzyńcom twardo powie: Nie!

Ktoś musiał ci wygarnąć prawdę prosto w oczy,
Kim jesteś! I dlaczego to się skończy źle.

Bo świat demokratyczny jest wierny wartościom.
Ceni wolność. W zanadrzu ma skuteczną broń.

Nigdy się nie pogodzi z twoją nikczemnością,
Walczącej Ukrainie poda bratnią dłoń.

Zjednoczona Europa w sojuszu z Bidenem
Musi pokonać wroga. Dość wylanych łez!

Za twe zbrodnie wysoką będziesz płacić cenę.
Zło nie może triumfować! Nadchodzi twój kres.

Lepiej przynosić dobro. I my zwyciężymy.
Żaden zbrodniarz wojenny nie uniknie kar.
Nie takie już w przeszłości upadły reżimy.
Ty na śmietnik historii też trafisz jak car!

Choć inna za twe czyny miała być nagroda,
I jeszcze nie tak dawno liczył się twój głos.

Teraz nikt przyzwoity ręki ci nie poda.
Sam sobie zgotowałeś potępieńca los.

W przyszłości już widziałeś siebie na pomnikach,
Jako symbol potęgi i pokoju znak,

A pozostawisz tylko ślad awanturnika.
I po co ci to było? Odpowiedzi brak.
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To temat albumu wydane-
go przez Prowincjonalną
Oficynę Wydawniczą Pro-
szówki MMXXIII pod re-
dakcją dr. Tadeusza
Skoczka – dyrektora Mu-
zeum Niepodległości w
Warszawie. Jest on auto-
rem wielu albumów po-
święconym powstaniom
narodowym, narodzinom
Niepodległości i wybitnym
rodakom życia polityczne-
go i kulturalnego. Album
został wydany w  czterech
językach: polskim, rosyj-
skim,  angielskim i nie-
mieckim. 

Tłumaczami byli: na ję-
zyk rosyjski – Tamara
Maciejak, język angiel-

ski – Guy Rusell Tor, język nie-
miecki – Siegfried  Schmidt. Bo-
gata ilość reprodukcji w albumie
pochodzi przede wszystkim z
Muzeum Niepodległości w War-
szawie, w mniejszym stopniu z
Biblioteki Jagiellońskiej w Krako-
wie,  Biblioteki Narodowej w
Warszawie, Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, Muzeum Hi-
storycznego Miasta Stołecznego
Warszawy, Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie i Muzeum
Mazowieckiego w Płocku. Al-
bum otwiera  studium starannie
opracowane przez autora.

1. „Dziedzictwo Powstania
Styczniowego w sztuce” oparte
na bogatej literaturze przedmio-
tu albumu, m. in. „Symbol i for-
ma. Przemiany w malarstwie
polskim od 1880- do 1939” (Ol-
szanica 2008) pióra Doroty  Fol-
ga-Januszewskiej; Jana Zyg-
munta Jakubowskiego –  „Dzie-
dzictwo literackie Powstania
Styczniowego” (Warszawa
1964); Marii Janion – „Gorącz-
ka romantyczna” (Gdańsk
2007); Aliny Kowalczykowej –
„Idee programowe  romanty-
ków polskich Antologia wyd. II”
(Wrocław 2000); Marii Stra-
szewskiej –  „Romantyzm. Bi-
blioteka polonistyki”  (Warsza-
wa 1969);  Aliny Witkowskiej –
„ Wielki stulecie Polaków” (War-
szawa  1987);  Wiesława Jusz-

czaka –  „Artur Grottger.Pięć cy-
klów” (Warszawa 2007);  Wła-
dysława Kucharskiego – „Grott-
ger, malarz Powstania Stycznio-
wego” (Lwów 1923); Haliny
Stępień –  „Maksymilian  Gie-
rymski. Obraz i słowo” (Warsza-
wa  1983); Stefanii Krzysztofo-
wicz- Kozakowskiej – „ Jacek
Malczewski. Życie i twórczość”
(Kraków 2008);  Tadeusza
Skoczka (red.) – „Jacek Mal-
czewski. Oficyna Proszówki”;
Heleny Boczek, Beaty  Meller –
„Aleksander  Sochaczewski
(1843-1923) malarz syberyjskiej
katorgi (życie, twórczość i dzie-
je kolekcji)” (Warszawa 1995).

Wswym studium  o
dziedzictwie Po-
wstania Stycznio-

wego w sztuce autor skoncen-
trował się na malarstwie, rzeź-
bie i fotografii. Szkoda, że przy-
najmniej syntetycznie nie
uwzględnił literatury i muzyki,
w  tym funkcjonujących do dzi-
siaj popularnych pieśni. „Lata
sześćdziesiąte dziewiętnastego
wieku wyznaczają w sztuce pol-
skiej okres tzw. klasycznego ro-
mantyzmu, późnego romanty-
zmu, kwintesencję epoki  pro-
gramowo związanej z walką o
niepodległość  i utrwalenie idei
narodowej, buntem przeciw za-
stałym stosunkom społecznym
i ekonomicznym” - podkreśla.
“Sztuka epoki romantyzmu sta-
wała się jedną z metod  pozna-
wania i opisywania świata. Sta-
wała się też narzędziem  pro-
pagowania idei określonych ha-
słem zaczerpniętym jeszcze z
Rewolucji Francuskiej: wolność
– równość – braterstwo. Ostat-
nie wezwanie zastępowano czę-
sto hasłami niepodległości. Ro-
mantycy przekonani byli  o ko-
nieczności walki z tyranią, znie-
woleniem jednostki, z uprze-
dzeniami społecznymi. Cen-
trum zainteresowania przeno-
szono  na człowieka, jego emo-
cje, uczucia”.  

Kwintesencję romanty-
zmu w malarstwie, za
wieloma historykami

sztuki, widzi dr Skoczek w twór-
czości Artura Grottgera (1837-
1867), kronikarza Powstania
Styczniowego (obrazy o symbo-
lice powtarzalnej  i rozwijanej li-
nearnie). Stworzył on dzieła  po-
święcone polskiej martyrologii o
wielkiej patriotycznej wymowie:
Warszawa I (1861), Warszawa II
(1862), Polonia (1863), Lithu-
ania (1864-1866)  oraz niedo-
kończony „Bór litewski” (1864).
Bezpośredni uczestnik Powsta-
nia Styczniowego Maksymilian

Gierymski (1846- 1874), czołowy
przedstawiciel malarstwa pejza-
żowego, zabłysnął  Patrolem Po-
wstańczym-Pikietą (1872) i dzie-
łem nieznanym Czaty. Mitologa
powstańcza wywarła wpływ na
twórczość Jacka Malczewskiego
(1854-1929). Był on twórcą  Sy-
biraka (1887), Wigilii na Syberii
(1892) i Powstańca (1911).
Szczególne miejsce w zbiorach
Muzeum Niepodległości zajmu-
je twórczość Aleksandra Socha-
czewskiego (1843-1923). Był on
polskim malarzem pochodzenia
żydowskiego o rodowym nazwi-
sku Sonder Lejb, który dla sztu-
ki porzucił Warszawską Szkołę
Rabinów. Po wybuchu Powsta-
nia został zesłany na Sybir, gdzie
przebywał do 1884 roku. Wła-
dze carskie nie pozwoliły mu
wrócić do ojczyzny. Osiadł we
Lwowie. Jego twórczość malar-
ska znalazła uznanie w Mona-
chium i Brukseli. W czasie gali-
cyjskich obchodów 50-lecia Po-
wstania Styczniowego w 1913 r.
kolekcję  obrazów syberyjskich
przekazał miastu Lwów. Rada
Miasta przyznała mu dożywot-
nią rentę. Kolekcja ta w 1956 r.
trafiła do Polski. Do refleksji pro-
wokuje jego obraz olejny
(740x370 cm) Pożegnanie Euro-
py (1875). Symboliczne treści za-
wierają obrazy  Apoteoza Polski
zakutej w kajdany i Ucieczka

Więźniów z podtytułem Ofiary
Kruków.

Muzeum  Niepodle-
głości, posiada inne
wartościowe kolek-

cje związane z Powstaniem
Styczniowym (Wandalina
Strzałeckiego (1855-1917), Lu-
domira Benedyktowicza (1844-
1926) i Szkicownik podróży po
Syberii Józefa Cywińskiego –
katorżnika. Warto dodać, że
echa Powstania Styczniowego
znaleźć możemy w zbiorach
muzealnych i galeriach litew-
skich, białoruskich,  rosyjskich
czy ukraińskich.

„W okresie Powstania – pisze
dr Skoczek – broszki, krzyżyki,
klamerki, czy wstążki nabrały
nowych wartości, patriotycz-
nych. Noszono je, aby zamanife-
stować  przywiązanie do trady-
cji  kościuszkowskiej, do wolno-
ści, niezależności, z czasem roz-
poznawano się przy pomocy
tych przedmiotów. Biżuteria
świadczyła też o oporze, a na-
wet o chęci walki. Podobne funk-
cje miał żałobny strój kobiecy,
ciemny i długi aż do kostek”.

Walbumie dr Skoczek
wyodrębnił portrety
przywódców Po-

wstania, podobizny uczestników
manifestacji patriotycznych, fo-
tografie zesłańców, pamiątkowe
kompozycje i tablice, reproduk-

cje dzieł sztuki. Przypomniał też
o kunszcie mistrzów fotografii:
Karola Beyera, Walentego Rze-
wuskiego oraz ich rolę w doku-
mentacji losów Powstania.  Te-
matyka powstańcza występowa-
ła w filmie „Tamten” z 1921 i
„Huragan” z 1928 roku. “Waż-
nym elementem jednoczącym
naród w walce z rosyjskim za-
borcą – pisze Dr Skoczek – była
pieśń patriotyczna, w tym prze-
redagowany hymn Alojzego Fe-
lińskiego „Boże coś Polskę”, uło-
żony  dla uczczenia Aleksandra
I”. Do informacji autora albumu,
który przypominał rolę pieśni
patriotycznych śpiewanych już
w epoce powstańczej, pragnę
dodać „Kolędę żołnierską” z
1863 r. do muzyki Zygmunta
Noskowskiego (1846- 1909),
żołnierza Powstania Stycznio-
wego, rektora  Warszawskiego
Konserwatorium Muzycznego.
Autorem słów jest Mieczysław
Romanowski (1834-1863), któ-
ry zginął w Powstaniu.

W swej „Kolędzie żołnierskiej”
proponował śpiewać: 

„A gdy przyjdzie do nas
Niebieska Dziecina,

Zyska wolność Polska,
Litwa, Ukraina.

Woła naród cały:
Przybądź  Jezu mały!
Hej kolęda, kolęda!

Mieczysław  Roma-
nowski, który zginął
24 kwietna 1863 ro-

ku w bitwie pod Józefowem, w
powiecie biłgorajskim, był auto-
rem “Piosenki  żołnierza” do mu-
zyki   Stanisława Dunieckiego
(1830-1870), kompozytora  i  ka-
pelmistrza Opery Lwowskiej.
Maria Konopnicka (1842-1910)
w „Ostatnim partyzancie”, zna-
nym pod tytułem „Podlasie” do
muzyki anonima, uczciła pamięć
księdza Stanisława Brzóski –
przywódcy Powstania na Podla-
siu. Jego oddział walczył  naj-
dłużej. Ksiądz został powieszony
na rynku w Sokołowie.

„W Sokołowie cię na rynku
Powiesili wrogi 

Cześć ci, dzielny partyzancie 
Podlesiaku drogi! 

Do najbardziej popularnych
do dzisiaj   pieśni powstałych w
czasie Powstania Styczniowe-
go należy  „Ostatni  mazur” do
słów Ludwika Ksawerego Po-
miana – Łubińskiego (1839-
1992) i muzyki Feliksa Tymul-
skiego (1828- 1885).

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choć poranek świta

„Czy pozwoli panna Krysia”
Młody ułan pyta”

Romantyczny poeta  Wincen-
ty Pol (1807-1872) napisał
„Pieśń obozu Jeziorańskiego Po-
budka” do muzyki Alfreda Bo-
jarskiego (1826-1901).

„W krwawym polu  
srebrne ptaszę  

Poszli w boje chłopcy nasze,
Hu ha, krew gra
Duch gra, hu ha!
Niech Polska zna 

Jakich synów ma!” 

W kulcie Powstania
Styczniowego po-
wstała „Pieśń ry-

cerska” Stanisława Moniuszki
(1819-1872) do słów  Józefa
Kościelskiego (1845-1911). Po-
eta Kornel Ujejski w „ Chorale”
i w „Ostatniej strofie” przypo-
mniał dramat  przegranego Po-
wstania  podkreślając: „Na zie-
mi mogił  wygasły ognie”. Ale w
Galicji, korzystającej ze statusu
autonomii, „w każdym dworze,
domu inteligenckim czy miesz-
czańskim – jak pisze Marian Ku-
kiel – były pamiątki  z okresu
żałoby narodowej,  fotografie
powstańców, tablice z fotogra-
fiami poległych i pomordowa-
nych. Dwa pokolenia w atmos-
ferze tej wyrosły”. Literatura
polska poświęcona Powstaniu
(dzieła Elizy Orzeszkowej, Ste-
fana Żeromskiego, Władysła-
wa Reymonta, Marii Rodziewi-
czówny, Andrzeja  Struga) nie
była w stanie pokazać wielu
istotnych aspektów martyrolo-
gii powstańczej, związanej ze
stoczeniem  w ciągu 15 miesię-
cy 1299 bitew i potyczek, z cze-
go w Królestwie Polskim 956,
na Litwie 237, na Ukrainie (Ru-
si) – 35. Na polach bitew padło
około  20 tysięcy powstańców,
a ponad 6 tysięcy trafiło do nie-
woli. W  czasie represji popo-
wstaniowych władze rosyjskie
zlikwidowały 1660 majątków
ziemskich w Królestwie i 1800
na tzw. ziemiach zabranych. Aż
50 tysięcy osób skazano na Sy-
bir, w tym tysiące drobnej
szlachty i chłopów z Litwy. Na
katorgę skazano 4 tysiące, a
700 poszło do rot aresztanc-
kich. Na porządku dziennym
była rusyfikacja ustrojowa, ję-
zykowa i kulturalna, która ze
szczególną zawziętością do-
tknęła Kościół katolicki.

F o t .  w i k i p e d i a

Powstanie Styczniowe w sztuce



ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platery,odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

KUPIĘ auto w każdym stanie,
606 836 240

KUPIĘ UCZCIWIE 
TWOJE AUTO 

LUB 
PRZYCZEPKĘ, 

ROWER, 
MOTOR, itp. 

Tel.: 606 607 446

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

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

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

CYKLINOWANIE - remonty, 
tel. 510 128 912

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, mycie i malowanie
elewacji, podbitka, 25 lat
doświadczenia, 501 624 562 

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

GAZ, HYDRAULIKA, 
513 965 304

GLAZURA, gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

HYDRAULIKA, mieszkania,
remonty, tel. 602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, gładź, 
505 735 827

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OKNA, 
naprawy, 

serwis, 
787 793 700

PROBLEM z OKNAmi? 
Wieje? Ociera? POMOGĘ, 
tel. 519 516 302

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

STOLARSTWO, 505 935 627
USŁUGI hydrauliczne, 

tel. 698 185 911
WIERCENIE, 602 380 218

1 4                                                                                                   O G Ł O S Z E N I A

Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Stanisław Pisarski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

NN oowwe miee mie jsce, sjsce, stt arar e zasadye zasady

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627
passa@passa.waw.pl
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BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

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

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

W 25. kolejce PlusLigi siat-
karze ze stolicy ograli In-
dykpol AZS Olsztyn 3:1
(26:24, 25:19, 21:25,
25:16). To dziewiąta z rzę-
du wygrana Projektu i 12.
zwycięstwo na 13. meczów
rozegranych pod wodzą
Piotra Grabana. Najbar-
dziej wartościowym gra-
czem meczu, po raz pierw-
szy w tym sezonie i drugi
w karierze, został Jakub
Kowalczyk. 

Starcie piątego w tabeli Plu-
sLigi Projektu Warszawa z zaj-
mującym siódme miejsce Indyk-
polem AZS Olsztyn było bardzo
istotne dla układu tabeli w fazie
zasadniczej rozgrywek. Pierw-
szy pojedynek tych zespołów w
obecnym sezonie odbył się nie-

mal dokładnie trzy miesiące te-
mu w Iławie, gdzie olsztynianie
rozgrywają swoje „domowe” me-
cze w oczekiwaniu na nową Ha-
lę Uranii. Wówczas 3:0 wygrał
Projekt, a najlepszym zawodni-
kiem spotkania został grający w
zespole ze stolicy francuski mistrz
olimpijski z Tokio Kevin Tillie. 

Najbardziej zacięta była pre-
mierowa partia spotkania. Nie
zabrakło świetnych obron i moc-
nych ataków, ale w obu elemen-
tach lepsi byli siatkarze Projektu.
W ekipie z Olsztyna wyróżniał
się przede wszystkim przyjmują-
cy – Moritz Karlitzek, a cały ze-
spół prezentował równą i silną
zagrywkę. Wobec dobrej gry obu
ekip wszystko miało rozstrzy-
gnąć się w końcówce. Po ataku
Linusa Webera zrobiło się 24:23,

ale z drugiej strony mocno odpo-
wiedział Karol Butryn i kibiców
zgromadzonych w Arenie Ursy-
nów czekała gra na przewagi. W
końcu na 26:24 zaatakował Ke-
vin Tillie i to stołeczni cieszyli się
z wygranego seta.

Drugi set to już zdecydowanie
większa przewaga Projektu, któ-
ry zdołał odskoczyć swojemu ry-
walowi od stanu 8:8. Świetnie
prezentował się Artur Szalpuk, a
stołeczny zespół praktycznie nie
popełniał błędów własnych i po-
stawił rywalom wysoko poprzecz-
kę. Mając seta pod kontrolą war-
szawianie grali coraz swobodniej,
a wynik seta na 25:19 ustalił Artur
Szalpuk i mieliśmy 2:0. W trze-
ciej partii drużyna przyjezdnych
wyszła w odmienionym składzie,
na boisku pojawił się m. in. Karol

Jankiewicz. Rozgrywający Indyk-
polu asem serwisowym wysunął
swoją ekipę na prowadzenie i przy
stanie 13:16 olsztynianie rozpo-
częli pogoń za wygranym setem.
Asa dołożył w polu zagrywki jesz-
cze Karol Butryn, a ostatni punkt
należał do Taylora Averilla i mie-
liśmy wynik 21:25 oraz 2:1 w ca-
łym spotkaniu.

Czwarta partia to prawdziwy
spektakl w wykonaniu stołecznej
drużyny. Asy serwisowe były
dziełem Jakuba Kowalczyka i
Kevina Tillie, a bezpieczne pro-
wadzenie 17:10 pozwoliło do-
prowadzić losy spotkania do
końca. Świetnie wyglądała gra
środkowego Projektu, który osta-
tecznie zdobył nagrodę MVP, ale
ostatnia piłka należała do Fran-
cuza. Tillie dołożył ostatni punkt

na 25:16, co oznaczało kolejne
cenne trzy „oczka” Projektu War-
szawa w tabeli PlusLigi.

PPrroojjeekktt WWaarrsszzaawwaa –– IInnddyykkppooll
AAZZSS OOllsszzttyynn 33::11 ((2266::2244,, 2255::1199,,
2211::2255,, 2255::1166))

MMVVPP:: Jakub Kowalczyk
PPrroojjeekktt:: Kevin Tillie, Piotr No-

wakowski, Linus Weber, Artur
Szalpuk, Jakub Kowalczyk, Jan
Firlej – Damian Wojtaszek (libe-
ro) oraz Igor Grobelny. Trener:
Piotr Graban.

IInnddyykkppooll AAZZSS:: Taylor Averill,
Karol Butryn, Moritz Karlitzek,
Szymon Jakubiszak, Grzegorz
Pająk, Robbert Andringa – Kuba
Hawryluk (libero) oraz Bartło-
miej Lipiński, Jan Król, Karol Jan-
kiewicz. Trener: Javier Weber.

S ł a w e k  R y k o w s k i

Leśna Triada Biegowa – ubiegłoroczny pomysł Ratusza
na cykl zawodów w miejskich lasach – odbędzie się
również w tym roku. Pierwsze zawody – Szlak Wiosny –
już 1 kwietnia.

Ubiegłoroczna Leśna Triada Biegowa gromadziła setki biegaczy
i biegaczek, często z całymi rodzinami. Biegi przekształcały się w
leśne pikniki na trawie.

- Leśna Triada Biegowa to propozycja dla wielbicieli zdrowego od-
poczynku i czasu spędzonego z bliskimi. Wydarzenie na stałe wpi-
sało się w kalendarz imprez i ma na celu zaprezentowanie zielonej
strony miasta stołecznego Warszawy - podkreśla Renata Kaznow-
ska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Zieleń na wyciągnięcie ręki
jest wielkim atutem naszego miasta. Warto odkrywać miejskie la-
sy i świetnie robić to w aktywny sposób.

Leśna Triada Biegowa to wspólny projekt Lasów Miejskich - War-
szawa i Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. W tym
roku imprezy ponownie zostaną zorganizowane w Lesie Kabackim,
Bielańskim oraz Lesie Sobieskiego w Wawrze.

– Szlak wiosny – 1 kwietnia,
– Szlak w stronę lata – 17 czerwca,
– Szlak kolorów jesieni – 2 września. 
Podczas każdego z trzech wydarzeń zorganizowane zostaną bie-

gi na dystansach: 5 km dla młodzieży i dorosłych oraz 500 m i 1000
m dla dzieci. Poza tym odbędą się spacery nordic walking, warsz-
taty edukacyjne, zabawy i gry plenerowe dla rodzin z dziećmi.

Udział w Leśnej Triadzie Biegowej jest bezpłatny. Obowiązuje tyl-
ko rejestracja udziału w systemie zapisów on-line bądź w Biurze Za-
wodów, które będzie otwarte w dniu każdej z imprez. Zapisy na
Szlak Wiosny zaczną się w marcu, a link do strony z zapisami bę-
dzie można znaleźć na stronie Aktywnej Warszawy.

Bezpłatne zajęcia nordic
walking organizuje Ak-
tywna Warszawa oraz sto-
łeczne dzielnice. Już trwa-
ją zajęcia na Mokotowie,
Ursynowie i Bemowie, a w
najbliższy poniedziałek
ruszają wspólne treningi
na Targówku.

– Bardzo lubię nordic walking,
do jego uprawiania nie są po-
trzebne wielkie przygotowania
wystarczy dobre nastawienie,
chęć zrobienia czego dla siebie,
po prostu wystarczy wyjść z do-
mu – mówi Renata Kaznowska,
zastępca prezydenta m. st. War-
szawy. – To świetna forma rekre-
acji dla osób nie uprawiających
intensywnie sportu. Nie każdy
jest zaangażowany w treningi czy
to piłkarskie, czy biegowe, czy
pływackie, ale każdy powinien
starać się być aktywny – dla zdro-
wia, dla higieny psychicznej. Nor-
dic walking to świetny krok w
stronę aktywnego stylu życia, go-
rąco wszystkich namawiam do
tej formy ruchu – dodaje wice-
prezydent Kaznowska.

Nordic walking to dużo więcej
niż „marsz z kijkami”. To uznana
na świecie forma rekreacji, któ-
ra poprawia wydolność oraz –
przy prawidłowej technice –
wzmacnia całe ciało. A tej prawi-
dłowej techniki – odpowiednie-
go odepchnięcia się kijami, by
angażować w wysiłek górne par-
tie ciała – najlepiej nauczyć się na
zajęciach z instruktorem.

Aktywna Warszawa 
zaprasza na Rozbrat

W czwartek 9 marca ruszają
zajęcia organizowane przez Ak-
tywną Warszawę. Zbiórka przed
budynkiem Ośrodka Rozbrat
przy ul. Rozbrat 26, zajęcia trwa-
ją od 18.00 do 19.30.

– Jak się ubrać? Nie za grubo,
bo jesteśmy w ciągłym ruchu,
ale i nie za cienko! Rekomendu-

jemy bieliznę termiczną i kurtkę
turystyczną, ponadto czapka, rę-
kawiczki i oczywiście kije do nor-
dic walking – radzi prowadząca
zajęcia Mariola Będkowska, pre-
zes Fundacji Trzy Kroki promu-
jącej zdrowy styl życia.

Plan treningu wygląda tak: na
początku rozgrzewka stacjonar-
na, a potem 5-7 km marszu prze-
plecionego ćwiczeniami rozwija-
jącymi technikę chodu. Trasa –
ścieżki zielonej Warszawy, oko-
liczne parki jak park Rydza Śmi-
głego, park Agrykola, Łazienki,
park Ujazdowski oraz nadwi-
ślańskie ścieżki obszaru Natura
2000. Zwieńczeniem cyklu tre-
ningów będzie udział w zawo-
dach Szlak Wiosny w ramach Le-
śnej Triady Biegowej 1 kwietnia
w Lesie Sobieskiego w Wawrze.
Sprzęt do ćwiczeń można kupić
już za kilkadziesiąt złotych.

Nordic walking 
w co trzeciej dzielnicy

Zajęcia nordic walking organi-
zują dla mieszkańców też dziel-
nice. Wiele z nich to projekty z
Budżetu Obywatelskiego.

– Ursynów. Zajęcia z instruk-
torką trwają półtorej godziny,
odbywają się już od końca stycz-
nia, zaplanowano je aż do 17
grudnia (z wyłączeniem niedzie-
li wielkanocnej, 1 maja i 1 listo-

pada). Środa 12.00 - grupa szyb-
sza seniorów, 13.45 - grupa wol-
niejsza seniorów; sobota 13.00 -
marsz średnie tempo + ćwicze-
nia na zdrowy kręgosłup, 14.45
– grupa dla początkujących (spo-
kojny marsz + nauka techniki);
niedziela (z wyłączeniem lipca i
sierpnia) – 12.00 marsz średnie
tempo + ćwiczenia fitness,
13.45. Organizator zapewnia
sprzęt (kije – po 20 par na grupę)
dla uczestników zajęć w każdej
grupie. Zbiórka na rogu ul. Ka-
backiej i Zaruby. Szczegóły doty-
czące m.in. zapisów na stronie
internetowej dzielnicy Ursynów.

– Mokotów – ruszył z zajęcia-
mi nordic walking jako pierwsza
ze stołecznych dzielnic, już 22
stycznia. Zaplanowano je do 26
listopada. Treningi odbywają się
w soboty o 9.00 (godzina) oraz w
niedziele również o 9.00 (półto-
rej godziny). Miejsce – w soboty
zbiórka przed kompleksem spor-
towym przy Niegocińskiej 2A, a
niedziele przy siłowni plenero-
wej przy Jeziornej 4 (nad jezior-
kiem Czerniakowskim). Można
wypożyczyć kijki u instruktora.
Na maj i październik zaplanowa-
no dzielnicowe imprezy nordic
walking „Marsz po Zdrowie”,
gdzie będzie można sprawdzić
się w większej grupie.

B a r t ł o m i e j  S t e p i e ń

Chodźmy na spacer i to aktywnie

Idźcie biegać do lasu! 
W porządku, idziemy!

Projekt Warszawa z dziewiątą wygraną z rzędu
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