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Ż yje jeszcze niemało osób,
pamiętających przedwrze-
śniową gorączkę 1939 ro-

ku, gdy spodziewano się wojny z
Niemcami. Tamta gorączka może
się skojarzyć z obecną sytuacją,
gdy na nowego Hitlera wyrósł ro-
syjski bandyta Władymir Włady-
mirowicz Putin. Pod koniec lat
30-tych prawdopodobieństwo na-
jechania Polski przez Niemcy na-
rastało krok po kroku. Obecnie
obserwujemy podobny proces.
Świadczą o tym trwające od 2014
roku próby zaanektowania przez
Rosję całej Ukrainy, przypomina-
jące,  jak w latach 30-tych doszło
do „Anschlussu” Austrii, utworze-
nia Protektoratu Czech i Moraw
oraz proklamowania Państwa
Słowackiego z usłużnym wobec
nazistowskiej sfory księdzem Jose-
fem Tiso. Hitler zyskiwał poparcie,
zapowiadając walkę o „Leben-
sraum” (zwiększenie przestrzeni
życiowej) dla Niemców), Putino-
wi zaś marzy się terytorialne od-
tworzenie sowieckiego imperium,
za którym ten były szpieg najwy-
raźniej tęskni. 

G dy przyjmowałem pod swój
dach kolejnych uchodźców
ukraińskich, wielu z nich

mówiło, że czują przez skórę, iż ko-
lejną ofiarą napaści Putina stanie
się Polska. Intensyfikacja ataków
na Ukrainę czyniła tę perspekty-
wę coraz bardziej realną, zwłasz-

cza że po zajęciu Krymu i Donba-
su oraz bombardowaniach Kijo-
wa, Zaporoża i wielu innych waż-
nych miast Ukrainy rosyjskie ra-
kiety zaczęły lądować coraz bliżej
Polski, zahaczając między innymi
o Lwów. Gdy we wtorek 15 listopa-
da wojna przekroczyła  wreszcie
naszą granicę i w wyniku eksplozji
zginęły dwie osoby w Przewodo-
wie koło Hrubieszowa – wcześniej-
sze obawy znalazły niejako po-
twierdzenie, co nie znaczy, że będą
nas wkrótce dosięgać kolejne po-
ciski. Niemniej, trzeba sobie zda-
wać sprawę, iż Putin już od dawna
trzyma Polskę na muszce i w każ-
dej chwili może uderzyć w War-
szawę – chociażby rakietami wy-
słanymi z Kaliningradu. I nic tu
nie pomogą budowane właśnie za-
sieki z koncertiny. Zresztą, w dzi-
siejszych warunkach moskiewski
despota ma możliwości dosięgnię-
cia nas skądkolwiek i to bez ucieka-
nia się do sił nuklearnych, czego
tak naprawdę najbardziej obawia
się świat. 

S trachliwi powiadają, żeby
nie drażnić ciężko już zra-
nionego przez bojowych

Ukraińców ruskiego niedźwiedzia.
Odważniejsi natomiast najchętniej
daliby mu po łapach. Kilka mie-
sięcy przed niemieckim najazdem
na Polskę w 1939 roku będący po-
stacią po trosze kontrowersyjną,
ale niewątpliwie wielki patriota,
żołnierz pod rozkazami najpierw
Piłsudskiego, a potem Andersa –
Władysław Broniewski – napisał
pamiętny wiersz pod tytułem „Ba-
gnet na broń”: 

Kiedy przyjdą podpalić dom, 
ten, w którym mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem

i pod drzwiami staną, i nocą

kolbami w drzwi załomocą – 
ty, ze snu podnosząc skroń, 

stań u drzwi.
Bagnet na broń!

Trzeba krwi!

Są w ojczyźnie rachunki
krzywd, 

obca dłoń ich też nie przekreśli, 
ale krwi nie odmówi nikt:

wysączymy ją z piersi i z pieśni. 
Cóż, że nieraz smakował gorzko

na tej ziemi więzienny chleb?
Za tę dłoń podniesioną nad Pol-

ską – kula w łeb!

W iersz ten, nawiasem mó-
wiąc, znakomicie odda-
wał  odczucia ówczesnej

młodzieży, która pięć lat później
bez namysłu poszła w ogień Po-
wstania Warszawskiego. Dziś mło-
de pokolenie in gremio wydaje się
na sprawy niepodległościowe co-

kolwiek zobojętniałe – mimo ide-
ologicznej indoktrynacji. Wielu
młodych woli wyjechać za granicę,
niż nadstawiać łeb za ojczyznę, bo
też niemodne już patriotyczne stro-
fy Broniewskiego. Całe szczęście,
że przynajmniej pokolenie solidar-
nościowe zajmuje właściwą posta-
wę. Uważany za najwyrazistszą
postać politycznej opozycji szef
Platformy Obywatelskiej – Donald
Tusk – od razu po tragedii w Prze-
wodowie zapowiedział, iż w obliczu
rosyjskiego agresora trzeba odsu-
nąć na bok wewnętrzne waśnie i
stanąć ramię w ramię do obrony
kraju. Czyli wzorem Broniewskie-
go ogłosił, że „rachunki krzywd”
muszą być w sytuacji ogólnonaro-
dowego zagrożenia pominięte. Nie
wiem tylko, czy prezes spółdzielni
politycznej „Polska” zechce zewrzeć
szyki z tak pogardzanym przez sie-
bie „gorszym sortem”, do którego –

jak się wydaje – zalicza nawet na-
szych noblistów. I czy zgodzi się,
by wiecznie pijanym – jego zda-
niem – do 25 roku życia Polkom
powierzyć choćby funkcje sanita-
riuszek. Przypuszczam, że zawsze
jednak będzie mógł liczyć na swo-
jego kota (Kot mit uns?).  Kto wie,
czy nawet nie zacznie stawiać mu
pomników, którymi ku chwale
swojej rodziny, niezależnie od wiel-
kości jej zasług, pozwala coraz bar-
dziej zapełniać Polskę. 

P onieważ czas mamy wyjąt-
kowo gorący, pozwolę so-
bie tylko na jeszcze jedną

reminiscencję, cytując niektóre
fragmenty opublikowanego w In-
ternecie opracowania historii hi-
tleryzmu: „/.../ Hitler nie zyskał
większości potrzebnej, by prze-
forsować ustawę o nadzwyczaj-
nych pełnomocnictwach /.../.
Udało się to jednak zrobić z naru-

szeniem zasad. Dokument przyję-
to bez udziału w głosowaniu aż
107 posłów socjaldemokratycz-
nych /.../. Unieważniono ich
mandaty, tym samym zyskując
potrzebne kworum. /.../ Działa-
cze NSDAP wkroczyli na kierow-
nicze stanowiska w administracji,
policji i wojsku. /.../ Zwiększona
została kontrola państwa nad go-
spodarką. Rozbudowano pro-
gram zbrojeń /.../, urosły w siłę
organizacje paramilitarne.”  
Oczywiście, tych wzorów nazistow-
skich nikt u nas nie odważyłby się
dzisiaj kopiować. Chociaż, czy ja
wiem? No bo nasz dom może być
podpalany nie tylko z zewnątrz. 

N a koniec, żeby choć trochę
odetchnąć od polityki –
uronię łzę nad naszym dłu-

goletnim sąsiadem z Mokotowa,
piosenkarzem Jerzym Połomskim,
który w wieku 89 lat przeniósł się
z ziemskich na niebiańskie estrady.
W swojej sztuce śpiewania i reper-
tuarze prezentował tradycyjny, po-
wiedziałbym nawet – przedwojen-
ny, od dawna niemodny styl, w
którym jednak obowiązywało ab-
solutne mistrzostwo warsztatowe,
a oprócz świetnego głosu trzeba
było dobierać sobie wartościową
muzykę i prawdziwie literackie tek-
sty. Choć metrykalnie Połomski
nazywał się Jerzy Pająk, a jego im-
ponująca fryzura była tylko peru-
ką, w swojej sztuce wokalnej był w
stu procentach prawdziwy i stał się
niewątpliwym idolem paru poko-
leń Polaków, lubiących pop-music,
zwłaszcza od momentu, gdy bra-
wurowo zaintonował w Opolu:
„Cała sala śpiewa z nami!”. Od-
szedł na zawsze – pewnie dlatego,
że teraz nie czas na radosne chóry...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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Dodatkowe prawie 3 mln zł zostaną prze-
znaczone na inwestycje w ursynowskich
szkołach i przedszkolach. Najwięcej pienię-
dzy Urząd Dzielnicy Ursynów przeznaczy
na trwającą już modernizację budynku
Przedszkola Specjalnego nr 213. Zarząd
dzielnicy przyjął odpowiednią uchwałę.

- Bardzo zależy mi na tym, aby jak najszybciej
zakończyła się modernizacja Przedszkola Specjal-
nego nr 213. Jeżeli tylko mamy dodatkowe środ-
ki to rozdysponowania, to przeznaczamy je w czę-
ści na inwestycje oświatowe. Chcę aby ursynow-
skie dzieci uczyły się w jak najlepszych warun-
kach – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.  

1 mln 500 tys. zostanie przeznaczony na moder-
nizację budynku Przedszkola Specjalnego nr 213
przy ul. Teligi 1.  Wykonane zostanie ocieplenie bu-
dynku, wymienione zostaną wszystkie drzwi we-
wnętrzne, stworzony system alarmu pożarowego
oraz modernizacja windy osobowej.

Dodatkowe pieniądze, a konkretnie 620 tys.
zł, przeznaczone zostaną także na moderniza-
cję budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy
ul. Wokalnej 1. Te pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na wykonanie nowej wentylacji mechanicz-
nej na forum szkolnym, w szatniach oraz w blo-
ku żywienia oraz modernizację instalacji od-
gromowej.

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 322 przy
ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją
przeznaczonych zostanie 200 tys. zł. Planowana
jest m. in. modernizacja podłóg w części sal lekcyj-
nych oraz wykonanie robót dodatkowych na da-
chu budynku.

Pozostałe środki (ok. 600 tys. zł) zostaną prze-
znaczone na bieżące remonty w placówkach
oświatowych. Uchwałę musi teraz przyjąć Rada
Dzielnicy Ursynów oraz Rada m. st. Warszawy,
których posiedzenia zaplanowane są jeszcze w
tym tygodniu.

Właśnie rozpoczęto długo
wyczekiwany remont
chodnika na ul. Płasko-
wickiej. Remont nie ogra-
nicza się tylko do prac na
jezdniach. Utrzymywanie
odpowiedniej infrastruk-
tury drogowej to również
naprawy chodników i tras
rowerowych. 

Na Płaskowickiej remont obej-
muje chodnik po północnej stro-
nie od al. Komisji Edukacji Naro-
dowej do ul. Dereniowej. Wy-
mianę starych i popękanych, a w
wielu miejscach pozapadanych
płyt rozpoczęto od ul. Derenio-
wej. Na blisko połowie odcinka
widać tam już nowe, antysmo-
gowe. Kolejne będą sukcesyw-
nie układane w następnych
dniach. Do końca miesiąca bu-
dowlańcy powinni tam popra-
wić pieszym warunki dojścia do
pobliskich budynków mieszkal-
nych i użyteczności publicznej.
Remont możliwy jest dzięki
Urzędowi Dzielnicy Ursynów,
który w tym celu przekazał środ-
ki ze swojego budżetu.

z d m . w a w . p l

Ursynów także w tym ro-
ku będzie z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy!
3?1. finał WOŚP na Ursy-
nowie odbędzie się 29
stycznia 2023 roku w
Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów oraz w
Ursynowskim Centrum
Kultury „Alternatywy”. O
godz. 20.00 wspólnie wy-
strzelimy do nieba milion
czerwonych serduszek. 

Podczas najbliższego finału
WOŚP zjednoczymy ursynow-
skie serca, aby wspólnie uczest-
niczyć w wydarzeniach, podczas
których wolontariusze będą
zbierać pieniądze do puszek.

– Uczestniczyłem w każdym
finale WOŚP na Ursynowie. Bar-
dzo się cieszę, że w tym roku
swoje siły połączy kilka ursynow-
skich instytucji. Postaramy się,
aby ten finał pozostał w pamię-
ci ursynowian na długo. Będzie-
my grali do końca świata i o je-
den dzień dłużej – mówi bur-
mistrz Ursynowa Robert Kem-
pa. - Wierzę, że pobijemy rekord
i uda się zebrać więcej pienię-
dzy niż w zeszłym roku. Jak za-
wsze przekażę na licytację kilka
niespodzianek – dodaje.

Podczas ursynowskiego 31. Fi-
nału WOŚP, odbędą się licyta-
cje, kiermasze, koncerty, warsz-
taty dla dzieci i dorosłych, a tak-
że wiele innych wydarzeń. O
godz. 20.00 wspólnie wystrze-
limy milion czerwonych serdu-
szek do nieba.

– Ogromnie się cieszę, że Ur-
synowskie Centrum Kultury „Al-

ternatywy” aktywnie wesprze
31. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wspólnie z
Urzędem Dzielnicy Ursynów i
Dzielnicowym Ośrodkiem Kul-
tury Ursynów oraz fundacją Jur-
ka Owsiaka zagramy z pełną mo-
cą, w ciągu dnia oraz wieczo-
rem, gdy wypuścimy nasze ursy-
nowskie światełko do nieba –
mówi dyrektor Ursynowskiego
Centrum Kultury „Alternatywy”,
dr Krzysztof Czubaszek.

31. Finał WOŚP odbędzie się
pod hasłem „Chcemy wygrać z
sepsą! Gramy dla wszystkich –
małych i dużych”.

– Ursynowianie już nieraz udo-
wodnili, że mają ogromne serca.
Co roku bardzo chętnie angażują
się w wydarzenia związane z fina-
łem Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku łączymy
siły i mogę zapewnić, że będzie
się działo! – dodaje Beata Rusi-
nowska, dyrektor DOK Ursynów.

Jeżeli chcecie zaprezentować
się na ursynowskiej scenie, pro-
wadzicie ciekawe warsztaty, ma-
lujecie lub tworzycie rękodzie-
ło, albo prowadzisz firmę, która
chce wesprzeć tegoroczny finał,
zgłoście się do nas. Wystarczy
wysłać wiadomość na adres e-
mail: wosp@ursynow.pl.

Od poniedziałku, 14 listopa-
da, można już zarejestrować się
jako wolontariusz za pomocą
formularza dostępnego na stro-
nie: https://iwolonta-
riusz.wosp.org.pl/. Zachęcamy
także ursynowskie firmy do za-
rejestrowania własnych puszek.

Wszystkie szczegółowe infor-
macje dostępne będą na profilu
wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/Ur-
synowDlaWOSP.

Partnerem finału WOŚP na
Ursynowie jest SAIL Team, a pa-
tronem medialnym Radio Su-
perNova. 

W związku z realizacją projektu z budże-
tu obywatelskiego “Park nie parking za-
drzewienie parkingów pomiędzy budyn-
kiem Urzędu Dzielnicy Ursynów a Ursy-
nowskim Centrum Kultury”, na parkin-
gu przy urzędzie wystąpią utrudnienia.
Potrwają przez mniej więcej dwa tygo-
dnie. W tym czasie zostaną zrealizowane
nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Miejsca parkingowe na części parkingu zostaną
skrócone o ok. metr, 8 miejsc parkingowych na
czas prowadzenia prac zostanie wyłączonych z
użytkowania. We wtorek, 8 listopada, z użytkowa-
nia została wyłączona także druga nitka parkingu.

W ramach realizacji projektu z budżetu oby-
watelskiego nasadzonych zostanie 5 platanów
klonolistnych i 3 jarzęby szwedzkie. Nasadzenie
drzew zostaną uzupełnione także nasadzeniami
360 krzewów. 

Ursynów zagra z WOŚP

Utrudnienia na urzędowym parkingu

Remont chodnika przy ul. Płaskowickiej

Kolejne pieniądze dla ursynowskiej oświaty

Coraz mniej czasu zostało
mieszkańcom stolicy na
wymianę przestarzałego
pieca. Zgodnie z mazo-
wiecką uchwałą antysmo-
gową, używanie kopciu-
cha od 1 stycznia 2023 r.
będzie zabronione.

Niecałe 50 dni – tyle czasu
mają jeszcze warszawiacy, aby
pozbyć się przestarzałego pieca
na paliwo stałe, który nie spełnia
wymogów dla klas 3, 4 lub 5 i za-
stąpić je bardziej ekologicznym
źródłem ogrzewania. Do końca
tego roku mieszkańcy mogą jesz-
cze skorzystać z finansowej po-
mocy miasta przy takiej inwe-
stycji – stolica oferuje dotację w
wysokości nawet do 70 proc. do-
finansowania.

Wnioski o dotację w wersji pa-
pierowej można składać w do-
wolnym urzędzie dzielnicy lub

wysłać pocztą. Więcej informacji
dotyczących programu można
uzyskać na stronie: um.warsza-
wa.pl/kopciuchy lub pod nume-
rem infolinii: (22) 325 96 06
(czynna od poniedziałku do piąt-
ku, od 8:00 do 16:00).

Wymiana źródła ogrzewania
może zostać dofinansowana rów-
nież w ramach zewnętrznych pro-
gramów, w których bierze udział

miasto: Stop Smog i Czyste Po-
wietrze. Poza likwidacją kopciu-
cha umożliwiają one także ter-
momodernizację budynków.

Przestarzałe piece to jedna z
przyczyn smogu w stolicy. Jak
alarmują eksperci, zanieczysz-
czone powietrze ma negatywny
wpływ na stan zdrowia oraz dłu-
gość życia i może być przyczyną
wielu chorób. 

Niecałe 50 dni na wymianę kopciucha
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Jak usprawnić ruch rowerowy? 
Trwają konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia ruchu

rowerowego na Starym Mokotowie. Chcemy zweryfikować
wstępne propozycje przebiegu tras rowerowych, poznać opinie
mieszkańców na ich temat i wspólnie określić docelowy ich
kształt w tej części dzielnicy.

Podczas konsultacji chcemy zebrać opinie na temat przygoto-
wanych 4 wariantów „Koncepcji programu rozwoju ruchu rowe-
rowego na Starym Mokotowie”, a także znaleźć nowe pomysły
i rozwiązania. 

Konsultacje społeczne prowadzimy w celu zebrania opinii i po-
mysłów wszystkich potencjalnie zainteresowanych grup spo-
łecznych i instytucji. Z kolei efekty konsultacji posłużą do opra-
cowania „Programu rozwoju ruchu rowerowego dla obszaru
Starego Mokotowa, który będzie obejmował drogi znajdujące się
w zarządzie Dzielnicy Mokotów i będzie podstawą przyszłych
dzielnicowych inwestycji w tym zakresie. Zebrane podczas kon-
sultacji opinie, uwagi i pomysły mieszkańców dotyczące dróg po-
wiatowych i wyższego rzędu, zostaną przekazane do zarządza-
jących nimi instytucji. 

Program zostanie opracowany z uwzględnieniem zebranych
opinii mieszkańców i zaangażowanych instytucji, parametrów
technicznych pasów drogowych, możliwości finansowych Dziel-
nicy oraz zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Pro-
gram rozwoju ruchu rowerowego będzie także uwzględniany
podczas oceny nowych projektów, zgłaszanych w kolejnych edy-
cjach budżetu obywatelskiego.

PPoorroozzmmaawwiiaajjmmyy::
w punktach konsultacyjnych (plenerowych)
1199 lliissttooppaaddaa ((ssoobboottaa)) 1111 –– 1144,, ww ppaarrkkuu DDrreesszzeerraa,, pprrzzyy ppllaaccuu zzaabbaaww
podczas dyżurów konsultacyjnych w Bibliotece dla Dzieci i

Młodzieży, ul. Tyniecka 40a
2233 lliissttooppaaddaa ((śśrrooddaa)) 1166 –– 1199
podczas spotkania on-line
2244 lliissttooppaaddaa ((cczzwwaarrtteekk)) oo 1177..3300
- na YouTube – można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
- na platformie ZOOM – można zabrać głos w dyskusji z fonią

i wizją. W celu skorzystania z tej opcji, należy napisać na moko-
tow.opinie@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja
zostanie przesłana w mailu zwrotnym

Do 24 listopada można także wysłać opinię mailem na moko-
tow.opinie@um.warszawa.pl.

Więcej informacji: https://konsultacje.um.warszawa.pl/sta-
ry_mokotow_rowery.

Kontakt do koordynatora ds. konsultacji społecznych: Da-
riusz Sitterle, dsitterle@um.warszawa.pl. 

Spotkania dla opiekunów osób starszych 
Stowarzyszenie Syntonia oraz Punkt Informacji i Wsparcia nie-

formalnych opiekunów osób starszych zapraszają osoby zajmu-
jące się bliskimi osobami starszymi na bezpłatne spotkania tema-
tyczne dotyczące opieki:

– 17.11.2022 godz.18:00 (czwartek)
Opieka nad starszymi rodzicami – brak porozumienia, współ-

pracy upór, lęki, problemy z pamięcią itp.
– 24.11.2022 godz.18:00 (czwartek)
Dom przyjazny bliskiemu – jak przystosować otoczenie do

potrzeb osób starszych, w  tym osób starszych z demencją
– 1.12.2022 godz.18:00 (czwartek)
Stres, zmęczenie, brak siły – co warto wiedzieć o wypaleniu

opiekuna
– 8.12.2022 godz.18:00 (czwartek)
Trudne sytuacje w opiece nad chorym z  demencją – dlacze-

go tak się dzieje i co można zrobić
Miejsce: ul. Woronicza 44a – Mokotowskie Centrum Integra-

cji Mieszkańców
Zapisy: tel. 792 890 810
Projekt Senior blisko Siebie – Mokotów 2022 jest współfinan-

sowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

Jak w okresie wielu lat zmieniał się Mokotów? Zachę-
camy do śledzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mo-
kotów wczoraj i dziś”! Poniżej ul. Puławska kiedyś
(1967) i obecnie.

FFoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe - Spółdzielczy Dom
Handlowy Warszawskiej Spółdzielni Spożywców “Społem” przy ul.
Puławskiej, 1967.

FFoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Odrodzenie się niepodległej Rzeczpospolitej przyniosło wielkie
zmiany w naszej dzielnicy, którą przecież włączono do Warszawy
zaledwie dwa lata wcześniej. Wielkie, należące do Skarbu Pań-
stwa tereny, dawały szansę na lokalizację tu monumentalnych sie-
dzib ważnych instytucji i na urbanistyczny rozmach.

Mokotów wczoraj i dziś

Kartka z kalendarza

Budowa kolektora Moko-
towskiego Bis w Warsza-
wie wkroczyła w kluczową
fazę. Tarcza „Jolanta”
rozpoczęła drążenie mi-
krotunelu pod ul. Gagari-
na. Mokotowski Bis jest
jednym z trzech ogrom-
nych kolektorów, które
obecnie buduje MPWiK
Warszawa.

Do budowy kolektora Moko-
towskiego Bis wybrano bezwy-
kopową technologię tzw. mi-

krotunelingu. Drążenie odby-
wa się na głębokości około 10
metrów pod poziomem terenu.
Dzięki temu inwestycja powo-
duje mniej utrudnień w porów-
naniu z tradycyjnym wykopem
prowadzonym wzdłuż całej tra-
sy kolektora.

Drążenie zostało podzielone
na dwa odcinki, z których je-
den ma długość ok. 580 me-
trów, a drugi około 480 metrów.
Dla obu odcinków, w okolicy
skrzyżowania ulic Gagarina i

Sieleckiej, wybudowano jedną
komorę startową, do której
opuszczono głowicę. Drąży ona
mikrotunel w kierunku ul. Czer-
niakowskiej, a po ukończeniu
odcinka i wyjęciu z komory od-
biorczej zostanie przetranspor-
towana z powrotem do komory
startowej i rozpocznie drążenie
w stronę ul. Belwederskiej. Tar-
cza „Jolanta” ma średnicę 3,42
m i waży 15,5 t. Cała głowica
drążąca waży 91,5 t i ma 7,5 m
długości.

O kolektorze
Kolektor Mokotowski Bis bę-

dzie miał długość około 1,2 km.
Od strony ul. Czerniakowskiej
zostanie połączony z kolektorem
Nadbrzeżnym, a od strony ul.
Belwederskiej/Sułkowickiej z ko-
lektorem Mokotowskim, z któ-
rego będzie odbierał ścieki i wo-
dy opadowe. Będzie wykonany z
modułów rur żelbetowych o dłu-
gości 3 m, średnicy wewnętrz-
nej 2,8 m i zewnętrznej 3,4 m.
Pojemność retencyjna kolekto-
ra wyniesie 6,9 tys. m?.

Cel inwestycji
Celem budowy wielkośredni-

cowych kolektorów ściekowych:
Mokotowskiego Bis, Lindego Bis
oraz największego – Wiślanego –
jest zwiększenie bezpieczeństwa
miasta podczas coraz częstszych
deszczy nawalnych, które są skut-
kiem zmian klimatycznych i mogą
powodować w mieście zalewiska
i podtopienia. Kolektory czasowo
zatrzymają, a następnie bezpiecz-
nie odprowadzą nadmiar wód
opadowych do oczyszczalni.

Zakończenie całej inwestycji
jest planowane na koniec 2023 r.
Koszt po stronie MPWiK wynie-
sie 115 mln zł netto. Wykonaw-
cą prac jest konsorcjum: Inży-
nieria Rzeszów oraz Balzola Pol-
ska. Budowa kolektora Moko-
towskiego Bis została dofinan-
sowana ze środków Unii Euro-
pejskiej. M a r e k  S m ó ł k a

15-tonowa tarcza „Jolanta” już pod ziemią
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W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z oficjalną wi-
zytą przebywał ambasador Stanów Zjednoczonych w Pol-
sce Mark Brzeziński. Podczas spotkania ambasadora z
władzami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego omó-
wiono historyczne związki SGGW z USA oraz dotychczaso-
wą współpracę naukową z amerykańskimi uczelniami.

Po spotkaniu z władzami uczelni Marka Brzezińskiego spotkał się
z polskimi i zagranicznymi studentkami i studentami SGGW – była
to doskonała okazja do rozmowy na tematy związane z nauką i nie
tylko. W rozmowie przewijał się także dużo poważniejszy wątek za-
angażowania społeczeństwa naszego kraju w pomoc Ukrainie. 

– Stany Zjednoczone bardzo doceniają umiejętność Polaków do
natychmiastowej mobilizacji aby pomagać innym. Szczególnie cie-
szy mnie aktywność młodego pokolenia. Polacy przyjęli miliony
ukraińskich uchodźców w swoich domach z otwartymi ramionami.
To piękny gest, który ukazuje Polskę jako supermocarstwo w dzie-
dzinie humanitaryzmu – podkreślił Mark Brzeziński.

Kolejnym punktem wizyty Ambasadora Stanów Zjednoczonych
w Polsce w SGGW było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
przed 200-letnim orzechem czarnym (Juglans nigra L.). Drzewo to
posadził Julian Ursyn Niemcewicz, wybitny pisarz i polityk, właści-
ciel dóbr, od nazwy których wziął nazwę Ursynów. Według prze-
kazu historycznego, Niemcewiczowi sadzonkę orzecha podczas
jego podróży po Ameryce w latach 1797-1807 podarował Jerzy
Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Podczas wizyty Mark Brzeziński oraz rektor uczelni Michał Za-
sada na upamiętnienie wizyty ambasadora USA, posadzili w cen-
tralnej części kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
w parku przed Aulą Kryształową, gdzie odbywają się najważniej-
sze uczelniane uroczystości, drzewko Platana Klonolistnego (Pla-
tanus × acerifolia Mill). Na zakończenie pobytu ambasador USA
otrzymał w prezencie owoce z uczelnianych sadów doświadczal-
nych, sadzonkę jabłoni odmiany Chopin,  wyhodowanej przez na-
ukowców SGGW, sadzonki Aktinidi (mini kiwi) odmiany Bingo, tak-
że wyhodowanej w naszej uczelni oraz Mirzan, a także dwa powoj-
niki: Polish Spirit i Jan Paweł II. P i o t r  C e l e j

Ambasador USA odwiedził SGGW

Dobiega końca przebudo-
wa ulicy Kłobuckiej. Na po-
czątku modernizacji tej
ulicy okazało się, że nie-
które pomysły projektan-
tów nie są do zaakcepto-
wania przez mieszkańców. 

Natychmiast zainterweniowa-
li: Paweł Lenarczyk rady Dzielni-
cy Ursynów wraz Pawłem No-
wocieniem. Radny Lenarczyk
skierował do Zarządu Dróg Miej-
skich interpelację o wprowadze-
nie zmian w przyjętym przez
Biuro Zarządzania Ruchem Dro-
gowym m. st. Warszawy projek-
cie modernizacji tej ulicy. 

W wyniku zgłoszonych przez
aktywistów postulatów udało
się wprowadzić zmianę w stałej
organizacji ruchu dla odcinka
remontowanej ulicy polegają-
cym na możliwości lewoskrętu
wyjeżdżających z osiedla dla
osiedla Kłobucka 23B-D, 25 w
kierunku Bokserskiej oraz po-
zostawienie lewoskrętu dla

osiedla Kłobucka 14-18. W celu
poprawy bezpieczeństwa wy-
jeżdżających z osiedla pojawiły
się słupki. 

– Cieszę się, że ZDM wybu-
dował dodatkowo azyle na
przejściach dla pieszych oraz zo-
stały one doświetlone w porze
nocnej. Wszystkie te zabiegi po-
prawią bezpieczeństwo pie-
szych. W najbliższym czasie za-
dam również pytanie, jak ZDM
zamierza rozwiązać problem z
parkowaniem samochodów
przy ul. Kłobuckiej. Od lat czeka-
my na realizację zwycięskich
projektów do Budżetu Obywa-
telskiego autorstwa Pawła No-
wocienia, które dotyczyły budo-
wy miejsc parkingowych na tej
ulicy. Będziemy również postu-
lowali o wyznaczenia nowych
miejsc i utwardzenia terenu pod
parking na wysokości Kłobuc-
kiej 10 – powiedział Paweł Le-
narczyk, radny Dzielnicy Ursy-
nów (Polska 2050). 

Poinformował również, że w
najbliższym czasie odbędzie się
posiedzenie Komisji Zielonego
Ursynowa, poświęcone proble-
mom mieszkańców ul. Kłobuc-
kiej. Zostaną na nią zaproszeni
przedstawiciele ZDM, ZTM oraz
BAiPP.

– Dziś, zaraz po kwestii mo-
dernizacji ulicy Kłobuckiej, naj-
pilniejszą kwestię widzę w
zwiększeniu częstotliwości jazdy
autobusu linii 165 lub dodanie
innej linii, która by rozładowała
tłok, jaki panuje na Kłobuckiej –
dodał radny Lenarczyk. 

Kłobucka po zmianach
Od 2 listopada kierowcy mogą korzystać z usług kolej-
nego, już trzeciego, operatora płatności mobilnych w
Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Do apli-
kacji SkyCash i moBILET dołącza Flowbird – większa
konkurencja to wyższa jakość i nowe możliwości.

Aplikacja mobilna to wygodna i bezpieczna forma opłacania po-
stoju w SPPN. Dla kierowców taka forma płatności jest bardzo ko-
rzystna. Nie muszą obawiać się kolejki do parkomatu (parkowanie
można opłacić będąc w samochodzie, bez ryzyka natrafienia na kon-
trolę podczas dokonywania płatności w parkomacie). Płatność mo-
bilna daje też możliwość opłacenia konkretnego czasu, unikając tym
samym nadpłacania – nie trzeba zatem zawczasu wiedzieć, jak
długo będziemy parkować.

Od 2 listopada do dotychczasowych operatorów (SkyCash i mo-
BILET) dołączyła firma Flowbird. Rozszerzenie oferty płatności
mobilnych w warszawskiej strefie ma za zadanie podniesienie ja-
kości usług – im większa konkurencja wśród operatorów, tym lep-
sze działanie i większe możliwości poszczególnych aplikacji. Opła-
ty za parkowanie w każdej z nich są takie same, jednak chcemy, aby
kierowcy mogli dopasować usługę do osobistych preferencji.

Flowbird, tak jak pozostali operatorzy, zapewnia możliwość
opłacenia postoju bez szukania parkomatu, opłacenie konkretne-
go czasu parkowania czy spersonalizowane powiadomienia o zbli-
żającym się wygaśnięciu biletu.

Użytkownicy aplikacji mają zapewnioną możliwość płacenia
SMS-em lub  komendami głosowymi IVR (interactive voice re-
sponse). Te metody nie wymagają posiadania smartfona (pobrania
aplikacji), niemniej należy być zarejestrowanym użytkownikiem
usługi i zadeklarować odpowiednie źródło płatności (karta płatni-
cza/wirtualna portmonetka). Wirtualna portmonetka to rodzaj
przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje. Jest to
system podobny do prepaid w telefonach komórkowych. Wystar-
czy zasilić konto i z tego konta pobierane są opłaty za postój. Moż-
liwe jest też sprawdzenie historii swoich transakcji. z d m . w a w . p l

Prostsze opłaty za parkowanie
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Już połowa z zamówio-
nych przez miasto ponad
38 tys. ledowych opraw
SAVA oświetla warszaw-
skie ulice. Wymiana sta-
rych, sodowych lamp za-
kończy się w pierwszej po-
łowie przyszłego roku.
Dzięki montażowi nowych
opraw oświetleniowych,
stolica zaoszczędzi – we-
dług przewidywanych w
przyszłym roku cen prądu
- aż 35 mln zł rocznie.

Miasto postanowiło wymienić
dotychczasowe, sodowe lampy
w kwietniu 2020 r. W polskiej
firmie LUG Light Factory zamó-
wiono dokładnie 38 414 ledo-
wych opraw, które zostały zapro-
jektowane i wykonane specjal-
nie dla stolicy. Stąd ich nazwa –
SAVA. Wymiana energooszczęd-
nego oświetlenia rozpoczęła się
w lutym tego roku. Obecnie, po
niespełna 9 miesiącach, działa
już połowa z zamówionych
opraw. Oświetlają ulice powia-
towe, wojewódzkie i krajowe.

Miasto zaoszczędzi 
rocznie 35 mln zł

– Już w kwietniu 2020 r. podją-
łem decyzję, żeby wymieniać
oświetlenie na warszawskich uli-
cach, bo nowe oprawy ledowe po-
zwalają zaoszczędzić niemal 60
proc. energii. Decyzję o moderni-
zacji oświetlenia podejmowali-
śmy w czasie, kiedy nikt się nie
spodziewał kryzysu energetycz-
nego i astronomicznego wzrostu
kosztów. Dzięki tej inwestycji za-
oszczędzimy, już według przyszło-
rocznych cen prądu, 35 mln zł
rocznie – mówił prezydent m. st.

Warszawy Rafał Trzaskowski. –
Ubolewam, że nie ma rządowych
pieniędzy, wsparcia i zachęty dla
polskich samorządów, żeby reali-
zowały inwestycje, które pozwa-
lają radzić sobie z kryzysem ener-
getycznym – dodał prezydent.

Koszt operacji wymiany
opraw na energooszczędne SA-
VY to ponad 32 mln zł. Dzięki
temu ilość energii zużywanej
rocznie (na oświetlenie dróg za-
rządzanych przez ZDM) spad-
nie aż o 56 proc. – z 49,6 GWh
do 21,8 GWh. W ten sposób mia-
sto zaoszczędzi – według przy-
szłorocznych cen prądu - aż 35
mln zł rocznie.

Nowe oświetlenie poprawia
bezpieczeństwo

Dzięki ledowym lampom mia-
sto nocą jest bardziej komforto-
we i bezpieczniejsze, a ich alumi-
niowa konstrukcja gwarantuje
wieloletnie użytkowanie.

– Warszawa jest wyjątkowym
miastem, ponieważ mamy in-

frastrukturę energetyczną, któ-
ra należy do samorządu. Wy-
miana opraw oświetleniowych
to koszt niespełna 40 mln zł,
który zwróci się za niecałe dwa
lata. Jesteśmy na półmetku tej
inwestycji – podkreślił Łukasz
Puchalski, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich

Poza tym, że nowe oprawy zu-
żywają o 2/3 mniej prądu ich
światło jest zdecydowanie wy-
raźniejsze. Strumień światła mo-
że być odpowiednio ukierunko-
wany więc latarnie nie świecą
po oknach. Oprawy są dużo ła-
twiejsze w obsłudze i konserwa-
cji co oznacza oszczędności w
ramach konserwacji.

SAVA oświetli dzielnice
Na tym nie koniec inwestycji

w tańsze, miejskie oświetlenie.
Miasto dodatkowo zdecydowało
się dokupić kolejnych 5 tys.
opraw SAVA w ramach obecne-
go zamówienia. Nowe oświetle-
nie pojawi się na ulicach zarzą-
dzanych przez dzielnice zaraz
po zakończeniu montażu na
głównych miejskich ulicach. To
oznacza, że już w przyszłym ro-
ku, połowa z ponad 100 tysięcy
wszystkich warszawskich latar-
ni będzie energooszczędna.

Rada m.st. Warszawy wygo-
spodarowała również 65 mln zł
i zleciła Zarządowi Dróg Miej-
skich wyposażenie w podobne
oprawy wszystkich ulic „dziel-
nicowych”. Zarząd Dróg Miej-
skich kończy audyt oświetlenia
na tych ulicach, a przetarg na tę
dostawę zostanie ogłoszony jesz-
cze w tym roku.

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

Ursynowski odcinek Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy ma przyjąć nazwę
alei Jadwigi Kaliskiej, pol-
skiej królowej. Tak chce
grupa pięciu radnych, któ-
rzy już zgłosili wniosek.
Teraz czeka na opinię
przedstawicieli Ursynowa.

Chodzi o fragment trasy eks-
presowej S2 od mostu Anny Ja-
giellońskiej, aż do węzła przy ul.
Puławskiej.  Obecnie ta ulica nie
ma jeszcze swojego patrona. Te-
raz radni z Ursynowa dostali ze
stołecznej rady do zaopiniowa-
nia projekt uchwały w tej spra-
wie. Pięciu miejskich radnych
chciałoby, by ursynowski odci-
nek został nazwany Aleją Jadwi-
gi Kaliskiej.

Kim była Jadwiga Kaliska?
Jadwiga Kaliska to polska

królowa z przełomu XIII i XIV
wieku.  Jako dziecko ostała za-
ręczona z księciem brzeskim
Władysławem Łokietkiem, któ-
ry jako posag otrzymał praw-
dopodobnie kasztelanię radzie-
jowską. Przypuszczalnie 6
stycznia 1293 r małżeństwo zo-
stało oficjalnie zawarte. Jadwi-
ga razem z mężem uczestniczy-
ła też w koronacji królewskiej
Przemysła II w Gnieźnie 26
czerwca 1295 r. Śmierć Prze-
mysła II w wyniku zamachu w
Rogoźnie 8 lutego 1296 r. uto-
rowała Jadwidze i jej małżonko-
wi drogę do objęcia jego dzie-
dzictwa w postaci Wielkopolski
i Pomorza Gdańskiego.

Jadwiga stała przez 40 lat u
boku Władysława Łokietka, bę-
dąc nie tylko partnerką, ale i po-
litykiem. Kronikarze zanotowa-
li, że miała prawo do używania
pieczęci królewskiej, co w śre-
dniowieczu nie było normą dla
małżonek królewskich. Prawdo-
podobnie to Jadwiga dowodziła
obroną Wawelu w 1311 roku
przed zbuntowanymi mieszcza-
nami miejskimi. Według kroni-
karzy Jadwiga pełniła dużą rolę
polityczną, wspierając dążenia
i plany swojego męża. Jadwiga
przeżyła Łokietka o 6 lat. Królo-
wa seniorka zmarła 10 grudnia
1339 w Starym Sączu i została
pochowana w tamtejszym klasz-
torze klarysek. 

Ursynowska autostrada
Odcinek ursynowski to w

znacznej części tunel komunika-
cyjny, biegnący na odcinku po-
nad 2 kilometrów pod 150 - ty-
sięcznym miastem. Trasa począt-
kowo naziemna, rozpoczynająca
się od Węzła Puławska i głów-
nych zjazdów i wjazdów związa-
nych z przedłużoną ul. Gandhi,
schodzi pod ziemię na wysokości
ulicy Polskie Drogi. Po pokona-
niu odcinka podziemnego, w tym
najtrudniejszego fragmentu, ja-
kim jest przejście tunelu pod funk-
cjonującą nieprzerwanie linią me-
tra, wylot znajdzie się na skarpie
ursynowskiej, tuż przy stajniach
SGGW za ul. Nowoursynowską.

Ten przejazd o długości ok.
2,3 km jest najdłuższym tune-
lem w Polsce. Każda z dwóch

jezdni ma szerokości ok. 14,5
metra, po trzy pasy ruchu i pas
awaryjny o szerokości około 3,75
metra. Po obu stronach jezdni
zlokalizowane będą drogi ewa-
kuacyjne o szerokości 1 m, liczo-
ne od krawędzi jezdni. Wjazd z
Ursynowa na POW będzie moż-
liwy tylko w dwóch miejscach:
poprzez węzeł Ursynów Zachód
oraz poprzez węzeł Ursynów
Wschód. Układ komunikacyjny
nad tunelem zasadniczo się nie
zmieni. Sąsiadujące zjazdy znaj-
dą się tuż przed węzłem Puław-
ska, umożliwiając włączenie się
w ruch miejski poprzez ulicę Pu-
ławską oraz po wyjeździe z tune-
lu portalem wschodnim, już na
terenie pól wilanowskich.

Planowanie realizacji tak po-
ważnego przedsięwzięcia wyni-
kało z konieczności usprawnie-
nia przejazdu przez Warszawę.
Zapotrzebowanie to potwierdzi-
ły analizy prognoz ruchu, z któ-
rych wynikało, że w 2020 roku
podczas godzin szczytu poran-
nego tunelem POW pod ul. Pła-
skowickiej w obie strony będzie
przejeżdżać około 4740 pojaz-
dów w ciągu godziny, zaś pod-
czas szczytu popołudniowego
około 5060 pojazdów. Nato-
miast prognozy na 2035 roku,
opracowane przez Główną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad w 2014 roku, przewidy-
wały, że natężenie ruchu wzro-
śnie o ok. 50%, wynosząc około
7520 pojazdów w ciągu godzi-
ny, czyli około 180 tys. pojaz-
dów na dobę. P i o t r  C e l e j

17 listopada przypadają obcho-
dy Światowego Dnia Wcześnia-
ka. Celem święta jest przede
wszystkim zwiększenie świado-
mości o porodach przedwcze-
snych i wyzwaniach, z jakimi
zmagają się wcześniaki oraz ich
bliscy. W geście solidarności z
rodzinami dzieci przedwcześnie
urodzonych wiele budynków i
szpitali zostanie w tym dniu
podświetlonych na fioletowo.

– Jak informują eksperci, co dziesią-
te dziecko rodzi się przedwcześnie. Od
początku tego roku w sześciu miejskich
szpitalach, w których znajdują się odzia-
ły neonatologiczne, przyszło na świat
714 wcześniaków. Z okazji Światowego
Dnia Wcześniaka życzę Wam wszyst-
kim maluchom dużo zdrowia, a Wa-
szym rodzicom wiele radości – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. War-
szawy. – Podkreślam również, że dzieci,
które rodzą się w naszych miejskich szpi-
talach, mogą liczyć na najlepszą opiekę
personelu medycznego. Co ważne, wy-
posażamy również oddziały noworod-
kowe w najnowocześniejszy sprzęt ratu-
jący życie i zdrowie najmniejszych war-
szawianek i warszawiaków – dodaje.

Ginekologia i położnictwo 
w miejskich placówkach

Oddziały ginekologiczno-położnicze,
neonatologii i bloki porodowe znajdu-
ją się w sześciu miejskich szpitalach: w
Szpitalu Bielańskim, Centrum Medycz-

nym „Żelazna”, Szpitalu Południowym,
Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Ro-
dziny, Szpitalu przy ul. Inflanckiej oraz
w Szpitalu Praskim. Łącznie znajduje się
tam 189 łóżek noworodkowych.

Dwa z miejskich szpitali, Szpital Bie-
lański i Centrum Medyczne „Żelazna”,
zapewniają opiekę medyczną na naj-
wyższym poziomie wyspecjalizowania
tj. na III poziomie referencyjności. Znaj-
dują się tam oddziały intensywnej tera-
pii dla noworodków, a obydwa szpita-
le umożliwiają leczenie maluszków o
masie ciała poniżej 1250 gramów lub
urodzonych przed 32. tygodniem ciąży.

W zeszłym roku, właśnie w Centrum
Medycznym „Żelazna”, w 29. tygodniu
ciąży przyszła na świat jedna z naj-

mniejszych dziewczynek w Polsce – Pa-
trycja. W dniu narodzin ważyła zaled-
wie 380 gramów. Rok temu, w Świato-
wy Dzień Wcześniaka, Patrycję i jej ro-
dziców odwiedził w szpitalu prezydent
Rafał Trzaskowski. Dzięki opiece perso-
nelu medycznego i zespołu specjali-
stów, dziewczynka została po niespełna
trzech miesiącach wypisana do domu.
Ponieważ Patrycja urodziła się jako
wcześniak, nadal pozostaje pod opieką
specjalistów, którzy czuwają nad jej dal-
szym rozwojem. 

Pozostałe 4 miejskie szpitale z od-
działami neonatologicznymi to: Szpi-
tal Południowy, Szpital Specjalistycz-
ny im. Św. Rodziny, Szpital przy ul. Inf-
lanckiej i Szpital Praski. Pierwsze trzy

placówki zapewniają leczenie nowo-
rodków urodzonych po 32. tygodniu
ciąży z masą ciała poniżej 2600 gra-
mów (II poziom referencyjny). Oddzia-
ły mające I poziom referencyjny (tj.
Szpital Praski) sprawują opiekę nad do-
noszonymi noworodkami oraz urodzo-
nymi w 35.-37. tygodniu ciąży, bez
większych patologii, u których nie
stwierdza się objawów choroby, jak
również noworodkami ze słabo nasilo-
nymi objawami chorobowymi.

Najlepsza opieka 
i nowoczesny sprzęt

Noworodki, które przychodzą na
świat w miejskich szpitalach, mają za-
pewnioną najlepszą opiekę medyczną –
czuwa nad nimi zespół świetnych spe-
cjalistów: lekarzy i lekarek, pielęgniarek
i położnych.

– W trosce o zdrowie małych pacjen-
tów i ich mamy, oddziały ginekologicz-
no-położnicze, oddziały neonatologii i
bloki porodowe zostały wyposażone w
najnowocześniejszy sprzęt medyczny
oraz aparaturę o wartości ponad 62
mln zł, z czego ponad 60 proc. zostało
zakupione ze środków miejskich – pod-
kreśla Renata Kaznowska, zastępca pre-
zydenta m.st. Warszawy odpowiedzial-
na m.in. za miejską opiekę zdrowotną.

Oddziały im. WOŚP
W Szpitalu Południowym oraz Cen-

trum Medycznym „Żelazna” odziały
neonatologii noszą imię Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy w uznaniu
dla wysokiej jakości opieki medycznej
nad noworodkami i ich mamami. Od-
działy imienia WOŚP są również no-
wocześnie wyposażone – Fundacja
WOŚP przekazała do Szpitala Południo-
wego specjalistyczny sprzęt medyczny
o wartości prawie 6 mln zł, a do Cen-
trum Medycznego „Żelazna” sprzęt i
aparaturę o wartości ponad 2,2 mln zł.

Również pozostałe oddziały neona-
tologiczne w miejskich szpitalach otrzy-
mały od WOŚP supernowoczesny
sprzęt do ratowania życia i leczenia no-
worodków o wartości ponad 3 mln zł.

Karetka neonatologiczna
Jesienią ubiegłego roku Warszawa

oraz samorząd województwa mazo-
wieckiego sfinansowały zakup nowo-
czesnej karetki do transportu wcześnia-
ków i noworodków z ciężkimi schorze-
niami. Koszt zakupu pojazdu wyniósł
1,1 mln zł. Nowy ambulans został prze-
kazany do stołecznej stacji pogotowia
„Meditrans” i jest wykorzystywany na
terenie Warszawy i Mazowsza.

Ambulans neonatologiczny (tzw. ka-
retka „N”) jest wyposażony m.in. w no-
woczesny inkubator transportowy, czte-
ry pompy infuzyjne, nawilżacz powie-
trza, aparat do terapii tlenkiem azotu,
nowoczesny respirator noworodkowy,
monitor transportowy. Nowoczesna ka-
retka zapewnia bezpieczny transport
wcześniaków i noworodków, co jest
ważne dla ich zdrowia i życia. M B

Święto najmniejszych mieszkańców stolicy

Aleja Jadwigi Kaliskiej na Ursynowie?

Coraz więcej ledowych lamp SAVA 



9

Na linii M1 warszawskiego metra trwa wymiana szyn.
Łącznie na kilku odcinkach położonych zostanie nie-
mal osiem kilometrów szyn kolejowych. Prace odbywa-
ją się nocą, bez zakłócania ruchu pasażerskiego.

Służby Metra Warszawskiego – odpowiedzialne za utrzymanie
torowiska – regularnie prowadzą prace konserwacyjne, takie jak
m.in. szlifowanie szyn. Dzięki temu można z nich korzystać śred-
nio od dziesięciu do kilkunastu lat, a na prostych odcinkach na-
wet dłużej.

Przede wszystkim bezpieczeństwo
O tym, czy wymiana jest konieczna, decydują szczegółowe ba-

dania dokonywane przez specjalistów od diagnostyki. Prowadzą
oni regularne pomiary szyn – przy użyciu m.in. platformy pomia-
rowej, która za pomocą lasera sprawdza stan toru. Stale wykony-
wane są również badania defektoskopowe, które służą do wykry-

wania wad materiału. Stan techniczny i zużycie szyn sprawdza-
ne jest co roku, dzięki czemu można wytypować odcinki, które mu-
szą zostać wymienione.

Cięcie i spawanie
Wymiana zaczyna się od wycięcia zużytej szyny. Następnie sta-

re tory są demontowane i wywożone, a w ich miejsce układane i mo-
cowane są nowe. Iskry lecą również podczas łączenia nowej szyny
z tymi, które już znajdują się na linii. Kilkucentymetrową przerwę
pomiędzy nimi trzeba wypełnić. Wykonuje się to przy użyciu tech-
nologii spawania termitowego. Na odpowiednio dopasowaną szcze-
linę pomiędzy nową a starą szyną, nakłada się specjalną formę, do
której wlewana jest ciekła stal. Po zastygnięciu spaw jest wyrówny-
wany i wygładzany (szlifowany), aby osiągnąć odpowiedni profil
szyny. Na koniec wykonywane są jeszcze pomiary geometrii toru i
– w razie potrzeby – dokonuje się korekty położenia szyn.

Prace tylko nocą
Prace przy wymianie szyn na linii M1 rozpoczęły się na prze-

łomie lipca i sierpnia 2022 roku i mają zakończyć się do końca
przyszłego roku. W ramach aktualnej umowy z wykonawcą część
prac została zrealizowana już w tym roku. Kolejne odcinki szyn
będą wymieniane w przyszłym. Zużyte tory zastępowane są no-
wymi na odcinkach długich – nawet na 360 metrów – jak np.
przy stacji Ursynów.

Prace prowadzone są po zakończeniu ruchu pasażerskiego –
podczas nocnej przerwy technologicznej, czyli bez konieczności za-
kłócania ruchu pasażerskiego na pierwszej linii metra.

A n n a  B a r t o ń

Czas włączyć samorządy
w proces decyzyjny doty-
czący walki ze zmianami
klimatu. Dlatego Rafał
Trzaskowski bierze udział
w COP27 – tegorocznej
Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, która od-
bywa się w Egipcie. 

Jako przewodniczący Komisji
Środowiska i Klimatu Europej-
skiego Komitetu Regionów bę-
dzie zabiegał o to, by samorządy
– na równi z państwami i Unią
Europejską – miały prawo głosu
w tematach związanych z polity-
ką klimatyczną.

COP to najważniejsze w roku
spotkanie międzynarodowe po-
święcone walce z kryzysem kli-
matycznym. Tegoroczne wyda-
rzenie skupia się na przeglądzie
i aktualizacji działań wypraco-
wanych w ramach tzw. Porozu-
mienia Paryskiego z 2015 r., któ-
re zakładało ograniczenie wzro-
stu temperatury na świecie do
1,5 stopnia. W obliczu trwają-
cego kryzysu energetycznego
propozycje tych działań zyskały
nowy kontekst.

Rafał Trzaskowski będzie za-
biegał o to, by włączyć samo-

rządy w proces decyzyjny, zwią-
zany z walką ze zmianami kli-
matu. To właśnie one muszą
mierzyć się ze skutkami takich
zjawisk, jak susze czy lokalne
podtopienia. Władze lokalne są
również odpowiedzialne za
wdrożenie w terenie większości
działań adaptacyjnych do
zmian klimatycznych jak i tych,
które starają się im przeciwdzia-
łać. Jednocześnie miasta i tere-
ny zurbanizowane odpowiada-
ją za emisję aż około 70 proc.
gazów cieplarnianych.

Walka z globalnym ocieple-
niem zostanie wygrana lub
przegrana w miastach. Pomi-
mo to poziom lokalny, w tym
miasta, nie siedzą przy stole,
gdzie negocjowane są globalne
porozumienia na rzecz klima-
tu. Dzieje się tak, choć często to
one a nie władze państwowe
podejmują ambitne zobowiąza-
nia na rzecz walki z ociepleniem
klimatycznym – dokładnie tak
dzieje się w Polsce. Postulaty
władz lokalnych nie tylko spro-
wadzają się do zapewnienia te-
go miejsca, ale przede wszyst-
kim zobowiązania państw oraz
organizacji międzynarodowych
do zapewnienia im odpowied-

nich narzędzi oraz finansowa-
nia dla potrzebnych działań –
mówi Rafał Trzaskowski,

W trakcie wydarzenia prezy-
dent Warszawy spotka się m. in.
z przedstawicielami Młodzieżo-
wego Szczytu Klimatycznego.
Weźmie także udział w wyda-
rzeniach organizowanych przez

Globalne Porozumienie Burmi-
strzów na rzecz klimatu oraz or-
ganizację C40 – Warszawa jest
uczestnikiem obu tych inicja-
tyw. Szczególnie ważne z punk-
tu widzenia samorządów będą
spotkania zaplanowane na
czwartek, 17 listopada. Rafał
Trzaskowski weźmie wtedy

udział z spotkaniu inaugurują-
cym inicjatywę ONZ związaną
ze zwalczaniem globalnego
ocieplenia skierowaną do miast;
w wydarzeniu Globalnego Po-
rozumienia Burmistrzów na
rzecz klimatu z udziałem wice-
przewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej Fransa Timmermansa

oraz w wydarzeniu na temat
neutralności klimatycznej miast
organizowanego przez Egipt,
Organizację Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) oraz
Japonię, które obejmuje prze-
wodnictwo w G7.

Warszawa podejmuje wiele
inicjatyw na rzecz klimatu. Dzię-
ki kolejnym nasadzeniom, mia-
sto staje się coraz bardziej zielo-
ne, a dzięki inwestycjom w odna-
wialne źródła energii – bardziej
przyjazne środowisku. Stolica
inwestuje też w ekologiczny
transport – autobusy spalinowe
sukcesywnie zastępowane są ta-
borem niskoemisyjnym, rozbu-
dowywane jest metro, powstają
kolejne trasy tramwajowe.

Wiele miejsca w polityce na
rzecz klimatu stolica poświęca
walce z zanieczyszczeniami śro-
dowiska. To przede wszystkim
program wymiany kopciuchów
w zasobie komunalnym oraz –
dzięki finansowemu wsparciu
dla mieszkańców – w zasobie
prywatnym.

Miasto chętnie wspiera też
wszelkie inicjatywy i miejsca,
które dają „drugie życie” – od
ubrań, przez deszczówkę i wodę
z basenów, po żywność. M B

Rafał Trzaskowski na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu

Nowe szyny w metrze
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Dziś to pozycja akurat jak zna-
lazł, gdy wojna rosyjsko-ukraiń-
ska przekroczyła niespodziewa-
nie polską granicę. Dwaj po-
dróżnicy i specjaliści survivalu

udzielają fachowych wskazó-
wek w świeżo wydanej książce
pt. „Wojna u progu, poradnik
przetrwania” (Wydawnictwo
Świat Książki). 

Jacek Pałkiewicz, który przez pół ży-
cia mieszkał we Włoszech, to najwięk-
szy polski wojażer minionych 50 lat:
dziennikarz, reporter, pisarz, eksplora-
tor nieznanych miejsc na kuli ziemskiej,
samotny pogromca Atlantyku, pionier
survivalu w Europie (sławna szkoła w
Bassano del Grappa), który uczył stra-
tegii przetrwania w skrajnie surowych
warunkach kosmonautów, a także eli-
tarne jednostki antyterrorystyczne w
Polsce i za granicą. 

Krzysztof Petek zaś – będący również
człowiekiem pióra – jest też organizato-
rem szkół przetrwania, instruktorem
samoobrony i nawet adeptem kung-fu. 

Zawarte w książce rady tych dwu do-
świadczonych obieżyświatów mają w
wielu wypadkach nadzwyczaj  szcze-
gółowy i praktyczny charakter. I doty-
czą np. awarii kanalizacji, ale też zara-
dzenia temu, że urywa się łączność po-
przez telefon komórkowy i radio (bez-
cenne są wtedy radiotelefony z rezerwo-
wymi bateriami). Tak samo potrzebne
będą uniwersalne narzędzia – scyzo-
ryk i multitool. Pewien medyk z Donba-
su dysponował butlą z gazem, ale nie
używał jej do ogrzewania i gotowania,
tylko przystosował do napełniania za-
palniczek, niesłychanie przydatnych w
warunkach wojennych. Temu medyko-
wi najbardziej zaimponował sąsiad, któ-
ry potrafił zrobić naftę do lamp, co przy
braku prądu było czymś na wagę złota. 

Na wypadek pożaru i pojawienia się
gazów trujących warto mieć pod ręką
gaśnicę proszkową oraz detektory tlenku

węgla i gazu ziemnego oraz detektory
dymu. Trzeba też pamiętać, że okna za-
bite gwoździami albo zakratowane mo-
gą uniemożliwić natychmiastową ewaku-
ację w warunkach zagrożenia. Jeśli zaist-
nieje potrzeba użycia broni przeciwko
ewentualnym napastnikom, warto mieć
już jakieś doświadczenie w strzelaniu. 

W skrajnych warunkach najbardziej
może dokuczać brak jedzenia i wody –
więc nawet miejska fontanna się przy-
da. Autorzy przywołują też relację we-
terana walka w Donbasie, który z peł-
nym szacunkiem odniósł się do kobiet,
które walczyły jak lwice, by nakarmić
swoje dzieci i nie mając innego wyjścia
oddawały się mężczyznom nawet za
puszkę gulaszu. No cóż, był to wybór
mniejszego zła, a jednocześnie poświę-
cenie dla swoich pociech. 

Gdy zaistnieje konieczność ewaku-
acji, ucieczki z domu, z rodzinnego mia-
sta, a nawet kraju, nie powinno się zwle-
kać z powzięciem decyzji w tej materii,
zwłaszcza w wypadku podróży wła-
snym samochodem. „Im dłużej zwle-
kasz, im bliżej jest front, im mocniej-
sze są grupy szabrowników, dywersan-
tów, bandytów, tym bardziej wzrasta
niebezpieczeństwa podróży własnym
pojazdem /.../. Podróżuj najlepiej w
konwoju wielu pojazdów, pozostawaj-
cie w kontakcie, decydujcie się na trasy,
z których co chwila można skręcić w
alternatywną drogę” – doradzają Pał-
kiewicz i Petek. Uciekając, nie można
też zapomnieć o wygodnym ubiorze,
plecaku, ładowarkach do telefonów, to-

warach na wymianę, gdy pieniądze
stracą wartość. I pamiętać należy, że:
„Dziś już nie sposób przemknąć się nie-
postrzeżenie przez lasy. Żadne wojsko-
we umiejętności nie pokonają nowo-
czesnych czujników ruchu i noktowi-
zorów. Lepiej wędrować w dzień niż w
nocy, bo wtedy jest się osobą o wiele
bardziej podejrzaną dla obcej armii. 

W sensie generalnym Pałkiewicz i Pe-
tek mają taką oto arcyważną uwagę:

„Miasto przetrwa, jeśli ludzie utrzy-
mają je przy życiu /.../. Dlaczego ci,
którzy przeżyli oblężenie Leningradu,
zostali nagrodzeni? Każdy mieszkaniec
miasta staje się bohaterem, wypełniając
swój publiczny obowiązek /.../. Jeśli
każdy człowiek będzie wykonywał swo-
ją zwykłą pracę, miasto będzie miało
prąd, gaz, wodę, jedzenie; miasto bę-
dzie czyste, zadbane i będzie w nim
iskrzyć nadzieja. Kiedy w 2014 roku w
opuszczonym Doniecku, który został
porzucony przez wszystkich przedsta-
wicieli władz (policję, policję drogową,
menedżerów), nawet podczas straszli-
wego ostrzału co noc jeździły ciężarów-
ki podlewające trawniki, a wszystkie
światła drogowe działały” – przypomi-
nają autorzy książki, nawiązując zarów-
no do czasów drugiej wojny światowej,
jak i do ostatnich kilku lat. Mówiąc naj-
krócej, należy po prostu dostosować się
do rady śp. pamięci Wojciecha Młynar-
skiego, który w stanie wojennym okre-
su PRL sugerował w swojej niezapo-
mnianej piosence: róbmy swoje!

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

W 2022 roku na rynku wy-
dawniczym ukazała się
kolejna książka profesora
Mariana Marka Drozdow-
skiego. Nosi tytuł: „Z dzie-
jów Polski, od Powstania
Styczniowego do Paździer-
nika 1956” (Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza; Mu-
zeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Warsza-
wa 2022). Autor specjali-
zuje się w historii Polski
XIX i XX w., ze szczegól-
nym uwzględnieniem bio-
grafistyki. 

Wtym zakresie jest
najbardziej płod-
nym pisarzem, za co

został uhonorowany nagrodą
im. Witolda Hulewicza  Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich.  Od
lat 60. XX wieku był kierowni-
kiem Pracowni Badania Dziejów
Warszawy w Instytucie Historii
PAN, co zaowocowało współau-
torstwem (z prof. A. Zahorskim),
wielokrotnie  wznawianej „Hi-
storii Warszawy”. Tytuł profeso-
ra zwyczajnego otrzymał w 1989
po opracowaniu źródeł dotyczą-
cych „Ludności cywilnej w Po-
wstaniu Warszawskim 1944 r.”
oraz „Exodusu Warszawy. Losu
ludności i miasta po Powstaniu”.
W załączeniu do książki „Z dzie-
jów Polski …”, znajduje się wy-
kaz publikacji Autora (tylko)  z
lat 2020-2022.  Jest w nim m.
in.  osiem pozycji książkowych,
których autorem lub współau-
torem jest profesor Drozdowski. 

Nie sposób zliczyć publikacji
Profesora, powstałych w ciągu kil-
kudziesięciu lat badań i studiów.
Oceniam, że tylko publikacji książ-
kowych było nie mniej niż sto. Do
tego dochodzą publikacje w cza-
sopismach naukowych i specjali-
stycznych oraz w prasie i perio-
dykach popularnych, m. in. w ur-
synowskiej „Passie”. Tylko w la-
tach 2020-2022  prof. Drozdow-
ski zamieścił w naszym tygodniku
nie mniej niż dwanaście obszer-
nych artykułów naukowych, po-
święconych historii Polski. 

W tym miejscu chciałbym
zwrócić uwagę P.T. Czytelników

na pewną specyfikę publikacji
profesora M.M. Drozdowskiego.
Moim zdaniem wynika ona z je-
go wykształcenia, albowiem stu-
diował na Wydziale Transportu
w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Szczecinie, a w latach 1951-
1955  był jej pracownikiem na-
ukowym.  Efektem takiej drogi
życiowej – moim zdaniem – jest
jego przywiązanie do danych
liczbowych, statystyki, nazwisk i
faktów oraz etosu pracy, a tym sa-
mym do spraw z zakresu ekono-
mii i gospodarki narodowej, któ-
re decydują o kondycji państwa.
To wyróżnia prace profesora spo-
śród prac tysięcy historyków i
sprawia, że do jego książek i ar-
tykułów można sięgać, poszuku-
jąc konkretnych i sprawdzonych
danych. Oczywiście, niezależnie
od elmentów statystycznych i
faktograficznych, narracja histo-
ryczna jest najwyższej próby, a
wyrażone opinie,  najczęściej po-
parte są źródłowymi cytatami.

Omawiana publikacja to
wybór 36 artykułów
pochodzących z róż-

nych lat, w których Autor pre-
zentując wybitnych Polaków, a
na przykładzie ich losów oma-
wia poszczególne fragmenty pol-
skiej historii.  Oceny poparte cy-
tatami z epoki dają (niekiedy)
wiedzę o  faktach obecnie cał-
kiem inaczej interpretowanych.
Na przykład w rozdziale o exodu-
sie ludności Warszawy oraz
zniszczeniu miasta po Powsta-
niu Autor uzupełnił opis cytatem
z 11 stycznia 1945 r. autorstwa
gen. Okulickiego: „… 27 XII spa-
lono Belweder, 31 XII zniszczono
pomniki i wysadzono Sztab
Główny oraz ruiny Teatru Wiel-
kiego” (s. 313). Patrząc z obecne-
go punktu widzenia oraz reali-
zowanej decyzji władz państwo-
wych o odbudowie Pałacu Sa-
skiego, łatwo zauważyć, iż jesz-
cze  w styczniu 1945 r. odbudo-
wywanego właśnie obiektu nie
nazywano „Pałacem Saskim”, al-
bowiem w pamięci ówczesnego
pokolenia była to kamienic ro-
syjskiego kupca Iwana Skwarco-
wa, w której -  w okresie między-

wojennym - funkcjonował Sztab
Główny Wojska Polskiego. 

P rofesor Drozdowski –
autor, m. in. książki o
prezydencie Warszawy

Piotrze Drzewieckim, wyczulony
jest na dostrzeżone  przez niego
cechy Polaków – głównie brak
nawyku dobrej i wydajnej pracy
- które niekorzystnie wpływały i
wpływają na dzieje i zamożność
naszego państwa. Cechy te przy-
pomina w wielu rozdziałach
omawianej książki, wszędzie
tam, gdzie cytaty pozwalają po-
przeć je odpowiednim autoryte-
tem.  Jednym z nich jest Ignacy
Jan Paderewski, który w 1924 r.
stwierdził m. in.: „Inne narody
europejskie wyprzedziły Polskę,
pod względem cywilizacyjnym z
powodu poszanowania pracy i
rozbudowanego instynktu pra-
cy”(s. 346). Taką osobą był tak-
że guru profesora - Eugeniusz
Kwiatkowski, „ … który w stu-
dium „Droga do dobrobytu” z
1937 r. podkreślał, że wyniki
uprzemysłowienia Polski byłyby

znaczne większe, gdyby w świa-
domości rodaków nie domino-
wał światopogląd „emerytalny”,
postawy biesiadne sprzeczne z
potrzebą oszczędzania i inwe-
stowania, brak zmysłu wydajnej
pracy”(s. 267). Z 1938 r. pocho-
dzi natomiast następujący cytat
z pracy Kwiatkowskiego „Rzecz
najważniejsza Polska”:  „… naro-
dy skłócone, uzbrojone do walki
wewnętrznej w broń insynuacji
i złej woli, których linia podzia-
łu stanowią nazwiska małych i
rozdętych ambicji ludzi, których
najwyższym gatunkiem radości
jest klęska ich wewnętrznych
przeciwników, które ponad ele-
menty pozytywne przenoszą za-
wsze hasła negacji i bojkotu, któ-
re zatraciły zdolność zapomina-
nia o przeszłości, a nie dostrzega-
ją własnych narodowych osią-
gnięć i zdobyczy w teraźniejszo-
ści – takie narody nie mogą li-
czyć w przyszłości na nic innego,
jak tylko na druzgocącą klęskę i
podeptanie ich wolności i hono-
ru” (s. 257).  

Wady i cechy Polaków,
wyszczególnione
przez Paderewskie-

go i Kwiatkowskiego, prof. Droz-
dowski wzmocnił cytatem  z ho-
milii prymasa Stefana Wyszyń-
skiego z listopada 1956 r.: „Ła-
twiej umrzeć w chwale, aniżeli
żyć walcząc przez całe życie z
trudnościami, brakami i znosić
cierpienia. To wymaga większe-
go poświęcenia”(s. 335).

Profesor Drozdowski wyka-
zał, że negatywne cechy naro-
dowe wytykane były Polakom
już wcześniej. Cytując gen. Igna-
cego Prądzyńskiego, napisał; „
… narodowi polskiemu w ogól-
ności zarzucić można brak ener-
gii i wytrwałości, nadmiar sła-
bości”(s. 344), a cytując Bolesła-
wa Prusa, podał; „Nasz nienor-
malny patriotyzm ma wpraw-
dzie szeroką pierś,  ale brak mu
głowy i skrzydeł. Nie bohaterów
wojskowych i spiskowych nam
trzeba,  ale bohaterskich charak-
terów, które nie tylko same po-
trafią wydrzeć się z dzisiejszego
błota wszecheuropejskiego,  ale
jeszcze za sobą porwać naród i
wznieść go ponad lenistwo, nę-
dzę, ciemnotę, partyjne nienawi-
ści”(s. 345).

Szczególnym i bardzo
ważnym obszarem ba-
dań historycznych pro-

fesora Drozdowskiego było i jest
Powstanie Warszawskie, a szcze-
gólnie los mieszkańców stolicy
podczas i po Powstaniu. W 1994
r. profesor opublikował czteroto-
mowe dzieło: „Ludność cywilna
w Powstaniu Warszawskim”, a
w latach 1992-1995 – pięcioto-
mowe opracowanie „Exodus
Warszawy. Ludzie i miasto po
Powstaniu 1944”. Niezależnie
od wymienionych  książek i arty-
kułów, ukazało się kilka prac je-
go pióra odnoszących się do róż-
nych aspektów Powstania, w
tym: „Testament powstańczej
Warszawy”(1994),  „Międzyna-
rodowe aspekty Powstania War-
szawskiego”(1994), „Polonia a
Powstanie Warszawskie”(1996).  

Przestudiował dzieje Powsta-
nia; podziwia bohaterstwo żoł-

nierzy i ludności cywilnej, ale
dostrzega także liczne błędy
osób odpowiedzialnych za jego
wybuch, jak i przebieg. Ilustruje
to następujący fragment pracy
profesora: „Gen. Anders, podob-
nie jak gen. Sosnkowski, krytycz-
nie ocenił decyzję o wybuchu
Powstania Warszawskiego, nie
widząc szans na jego zwycię-
stwo. Początkowo emocjonalnie
w depeszy z 18 sierpnia 1944 r.
do gen. Mariana Kukiela – mi-
nistra obrony narodowej RP pi-
sał: „Wywołanie powstania uwa-
żamy za ciężką zbrodnię i pytam
– kto ponosi za to odpowiedzial-
ność?”(s. 297). 

Wkierowniczych krę-
gach władz RP w
Londynie, gen. An-

ders nie był w tej sprawie wyjąt-
kiem; nie był też zazdrosny  o sła-
wę innych. O tragicznych skut-
kach alarmował już w trzecim ty-
godniu Powstania, ale w rozkazie
do żołnierzy 2 Korpusu w dniu 6
października 1944 r., napisał:
„Świat zrozumie, że na tak bez-
przykładny czyn bohaterstwa
może się zdobyć tylko ten, kto
walczy o najświętsze Ideały. Dla-
tego Warszawa wstrząsnęła su-
mieniem świata i walka jej stała
się dla wszystkich walką nie tylko
o Honor i Niepodległość Polski,
ale także walką o sprawiedliwość
i wolność świata”(s. 298).

P rofesor dr hab. Marian
Marek Drozdowski jest
jednym z najciekaw-

szych polskich historyków, ak-
tywnie zaangażowanym w ba-
danie, rozpowszechnianie i
utrwalanie wiedzy o narodo-
wym dziedzictwie. Jest autorem
niezliczonych publikacji, z któ-
rych wiele, tak jak omawiana
książka  („Z dziejów Polski. Od
Powstania Styczniowego do paź-
dziernika 1956”), to prace, z któ-
rymi warto się zapoznać, a na-
wet mieć w swojej domowej bi-
bliotece. Warto też pamiętać, że
profesor Drozdowski jest naszym
sąsiadem na Ursynowie i czyn-
nym propagatorem odrodzone-
go samorządu terytorialnego.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Jacek Pałkiewicz i Krzysztof Petek fachowo radzą

Jak przetrwać w warunkach wojennych

Polska – oczami prof. Mariana Drozdowskiego
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Zakończenie tegorocznego sezo-
nu wyścigowego na Służewcu
odbyło się w dżdżystych i mgli-
stych okolicznościach przyrody.
Tradycyjnie nie zabrakło „fuk-
sów”, choć większość biegów
wygrały konie faworyzowane. 

Gonitwę Zamknięcia Sezonu (2000
m) wygrała trenowana przez Macieja
Janikowskiego i sprytnie przeprowa-
dzona przez Bolota Kalysbeka Uulu
trzyletnia Lady Jaguar. Dysponujący
znakomitym finiszem Good Gift ze staj-
ni Krzysztofa Ziemiańskiego próbował
dopaść ją na końcowej prostej, ale nie
dał rady. W sobotę na Służewcu roze-
grano dobrze obsadzony wyścig imien-
ny dla folblutów I grupy. W Nagrodzie
Pawimenta (1200 m) triumfował wyho-
dowany w USA pięcioletni ogier Thi-
baan. To koń z innej bajki ze znakomi-
tym rodowodem, który znalazł się na
Służewcu dzięki przypadkowi (sprzeda-
ny z powodu kłopotów oddechowych).
Po ponad roku od kiepskiego występu
na torze w  Newmarket wydaje się, że
Thibaan kłopoty zdrowotne ma za sobą.
W przyszłym sezonie powinien domino-
wać w gonitwach sprinterskich. Nato-
miast czteroletnie i starsze konie arab-
skie czystej krwi rywalizowały w biegu
o Nagrodę Geparda (1800 m). Zwycię-
żył faworyzowany czteroletni Sharm El
Sheikh, ale musiał odpierać ataki bę-
dącego w dużej formie Helfika de Bozo-
uls oraz mocnego Sjabahara ‘OA’. 

Z dobrej strony pokazała się mło-
dzież. Nagrodę Hipokratesa (1300 m)
dla dwuletnich folblutów zgarnął świet-

nie rokujący na przyszłość Shamadram,
który w niedzielę bez trudu rozprawił
się z szóstką dosyć wymagających rywa-
li. Dużo ciekawsza okazała się rywaliza-
cja trzyletnich arabów czystej krwi w
gonitwie o Nagrodę Wikinga (2000 m).
Co prawda zwyciężył Dorian, który był
pierwszym faworytem, ale musiał się
mocno natrudzić, by odeprzeć ataki Ki-
ki, Prozy oraz Zalabara. Hodowcą i wła-
ścicielem Doriana jest Zbigniew Gór-
ski. Do sensacji doszło w niedzielnej
gonitwie dla 3-letnich i starszych koni IV
grupy (2000 m). Najlepszy okazał się
kompletnie nie liczony, wyhodowany
na Ukrainie ogier Algoritm. Jakby tego
było mało, drugi na celownik wpadł in-
ny outsider – Notar. Za kosztujący 3 zł
porządek „2/3” totalizator zapłacił po-
nad 900 zł! To najwyższa wypłata na
Służewcu w totalizatorze porządko-
wym w minionym sezonie. Zakończył
się on historycznym wydarzeniem – po
raz pierwszy w rankingu trenerów zwy-
ciężyła kobieta, Cornelia Fraisl. Ta za-
radna, zorganizowana i mająca „rękę”
do koni arabskich czystej krwi kobieta
jest z pochodzenia Austriaczką. Po za-
kończeniu przed trzema laty kariery
jeździeckiej zajęła się w Skarżycach
k/Strzegomia trenowaniem arabów, w
większości z zagranicznymi rodowoda-
mi,. W tym sezonie jej konie wygrały aż
50 gonitw, co zapewniło sympatycznej
Austriaczce absolutny prymat w trener-
skim rankingu. 

Sezon 2022 został okrojony przez or-
ganizatora gonitw do 46 dni wyścigo-
wych, co, jak się okazało, nie było do-

brym pomysłem. „Puste” weekendy wy-
ścigowe powodowały, że w kolejnych
stawki często liczyły kilkunastu uczest-
ników. Ponad 70 proc. koni stojących w
służewieckich stajniach to wyścigowi
słabeusze, bądź  przeciętniacy, więc im
liczniejsza stawka, tym ciężej zająć przy-
najmniej ostatnie płatne, piąte miejsce.
Koń, który nie potrafi zarobić przynajm-
niej na swoje roczne utrzymanie, staje
się balastem dla właściciela i jedynie
najwięksi pasjonaci wyścigów konnych
decydują się finansować pobyt na Słu-
żewcu i trening swoich niezbyt utalen-
towanych pupili. Dzierżawiący od 2008
r. służewiecki hipodrom organizator
gonitw ma obowiązek organizowania

na dzierżawionym terenie minimum
45 dni wyścigowych oraz dbałości o
rozwój wyścigów konnych w Polsce.
Taki zapis widnieje w umowie dzierża-
wy. Systematyczne zmniejszanie licz-
by dni wyścigowych nijak się ma do roz-
woju tej królewskiej dyscypliny sportu.
Na Służewcu brakuje jeźdźców, co z ko-
lei jest zaniechaniem ze strony Polskie-
go Klubu Wyścigów Konnych. Nie orga-
nizuje się szkoleń, nie szuka się w Pol-
sce talentów – zabytkowym służewiec-
kim hipodromem rządzą obecnie mło-
dzi przybysze ze Wschodu. Niektórzy
dosyć szybko zdobyli ostrogi dżokej-
skie i wyraźnie woda sodowa uderzyła
im do głów. W dawnych dobrych cza-

sach większość z nich nie miałaby szans
nawet na dosiadanie koni podczas jazd
treningowych. Sędziowskie skandale,
jak np. słynne “łeb w łeb” w Nagrodzie
Kozienic, czy mocno kontrowersyjny
werdykt dotyczący zajęcia II i III miejsca
z gonitwie nr 7 rozegranej w sobotę 28
sierpnia, dopełniają obrazu siermięgi,
braku profesjonalizmu oraz zwykłej
arogancji panującej w PKWK (pisem-
ną prośbę o udostępnienie oryginału
foto finiszu ze wspomnianej wyżej go-
nitwy nr 7 zignorowano). 

E-Play, największy polski portal bran-
ży hazardowej, poinformował ostatnio
na swojej stronie internetowej, że do-
szło do poważnego włamania do syste-
mu informatycznego w państwowej
spółce wykonującej monopol państwa w
zakresie działalności hazardowej, po-
wiązanej z torem służewieckim. Zarząd
spółki utrzymuje to w kompletnej ta-
jemnicy, obawiając się prawdopodob-
nie, że w przypadku ujawnienia tych in-
formacji mogą polecieć głowy. Jeśli in-
formacja E-Play opiera się na faktach
(zarząd spółki nie zdementował jej w
oficjalnym wystąpieniu, ale także nie
potwierdził) sprawa staje się bardzo po-
ważna. Nie wiadomo bowiem jak duży
jest wyciek informacji i co hakerzy kon-
kretnie ukradli. Nawet w przypadku nie-
wielkich strat, a nawet jedynie próby
włamania, chowanie głowy w piasek i
stosowanie zasłony milczenia są najgor-
szymi rozwiązaniami z możliwych. Po-
noć usilnie poszukuje się sprawców wła-
mania oraz zakresu wycieku informacji. 

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Blisko 10 tys. zawodni-
czek i zawodników wy-
startowało w 32. Biegu
Niepodległości w Warsza-
wie. To biegowy rekord
Polski po pandemii i naj-
bardziej liczne zawody
biegowe w Polsce.

Tradycyjnie o godzinie 11.11,
wielotysięczny tłum biegaczek i
biegaczy po odśpiewaniu hymnu
narodowego ruszył na trasę 32.
Biegu Niepodległości. Po prawej
stronie jezdni ustawiły się osoby w
białych koszulkach, a po lewej w
czerwonych i Al. Jana Pawła II po-
płynęła w stronę centrum wiel-
ka, biało-czerwona rzeka.

Po kilkuset metrach czekał na
nich w przedwojennej limuzy-
nie sobowtór marszałka Józefa
Piłsudskiego. A potem już zaczę-
ła się walka o pokonanie 10 km.
Jedni walczyli o rekordy życio-
we, licząc sekundy, inni cieszyli
się, że przebiegli tak długi dy-
stans, ale wszystkich rozpierała
duma z udziału w tym wyjątko-
wym wydarzeniu.

– Dziś świętujemy odzyskanie
Niepodległości przez Polskę. Jak
ważny to dzień i jak ważna i kru-
cha jest wolność i niepodległość
rozumiemy jeszcze lepiej pa-
trząc, na to, jak o swoją niepod-
ległość walczą Ukraińcy. Tym
bardziej doceniajmy to, że może-
my cieszyć się tak wspaniałym
biegiem w wolnej Polsce – mówi-
ła przed startem wiceprezydent
Warszawy Renata Kaznowska.

– Spotkaliśmy się dziś, aby
uczcić pamięć tych, którzy po-

święcili swoją krew i samych sie-
bie. Dziękujemy, że w tak dużym
gronie zdecydowaliście się spo-
tkać z nami, aby oddać im hołd
tak, jak lubicie najbardziej – na
biegowo. Życzymy Wam powo-
dzenia i dobrych kilometrów –
mówił prezes Fundacji Maraton
Warszawski, Marek Tronina.

Bieg zorganizowały wspólnie
Fundacja Maraton Warszawski i
Aktywna Warszawa. To ostatnie te-

goroczne zawody w ramach War-
szawskiej Triady Biegowej „Zabie-
gaj o pamięć” – w jej skład wchodzą
dodatkowo Bieg Konstytucji 3 ma-
ja i Bieg Powstania Warszawskiego.

Na 32. Biegu Niepodległości
do mety biegu głównego na 10
km dotarły aż 9132 osoby. Do
tego 355 osób, które startowały
na skróconym dystansie w for-
mule Nordic Walking, a także 12
zawodników na wózkach i 3
startujące w tandemach (wózek-
-biegacz). W wydłużonej do
1918 m Mili Niepodległości po-
biegło jeszcze 269 osób.

Wśród kobiet zwyciężyła Moni-
ka Andrzejczak – czas 33: 00, dru-
ga była Monika Jackiewicz – 33:
15, a trzecia Emilia Mazek – 35:01.

Wśród mężczyzn walka o
zwycięstwo rozegrała się na fini-
szu. Zwyciężył Krzysztof Gosiew-
ski – 30: 01, drugi był Artur Ole-
jarz – 30: 03, a podium zamknął
Krzysztof Tschirsh – 30:36.

J o a n n a  M a z u r

Projekt Warszawa przegrał z Jastrzęb-
skim Węglem 1:3 w meczu 9. kolejki Plu-
sLigi. MVP spotkania został francuski
atakujący Stephen Boyer. To pierwsza
porażka stołecznej drużyny na swoim te-
renie w tym sezonie.

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli siatkarze Ja-
strzębskiego Węgla, którzy przy zagrywce Benja-
mina Toniuttiego wypracowali sobie wysoką prze-
wagę. Goście rzadko się mylili, z kolei po stronie
warszawian było wiele niewymuszonych błędów.
Wysoką formę w ataku i serwisie prezentował Ste-
phen Boyer. W drugiej części seta trener Roberto
Santilli wprowadził na boisko zmienników – Nie-
lsa Klapwijka i Dawida Pawluna, a w miejsce Juri-
ja Semeniuka wszedł Andrzej Wrona. Przy tak wy-
sokim prowadzeniu gości nie mogło to już zmienić
obrazu seta, który jastrzębianie wygrali do 11.

Stołeczni zawodnicy musieli się szybko otrzą-
snąć po blamażu w pierwszym secie. Trener San-
tilli pozostawił na boisku zmienników, co okaza-
ło się dobrym posunięciem.  Po wyrównanym po-
czątku drugiego seta gra warszawskiej drużyny
wyglądała coraz lepiej. Wysoką skuteczność w
ataku prezentowali Wrona i Klapwijk, a Projekt za-
czął odskakiwać rywalom. Asa serwisowego na
20:15 dołożył jeszcze Jakub Kowalczyk, ale dobra
gra Stephena Boyer’a spowodowała, że siatkarze
z Jastrzębia Zdroju zbliżyli się do warszawian na
21:23. W końcu błąd w serwisie gości dał wygra-
ną w drugim secie zawodnikom Projektu.

W trzeciej partii przewagę szybko wypracowa-
li jastrzębianie, którzy coraz bardziej odskakiwa-
li graczom z Warszawy. Projekt popełniał znów

wiele błędów własnych, a po stronie gości brylo-
wał Boyer. Dobra i skuteczna gra gości w ataku za-
procentowała, w efekcie czego na tablicy wyników
widniał rezultat 21:25. Jastrzębski Węgiel dzielił
już tylko set od zwycięstwa w całym spotkaniu.

Czwarta partia to już całkowita kontrola gości.
Udane otwarcie to znów popis Boyer’a, który dwo-
ma asami wyprowadził swoją drużynę na prowa-
dzenie 6:2. Jastrzębski Węgiel grał efektywnie,
ale również efektownie, a w ataku znalazł się na-
wet… Toniutti. Dodatkowo raz na kompletnie czy-
stej siatce siatkarskim „gwoździem” popisał się To-
masz Fornal. Czwartego seta i cały mecz zakończył
skutecznym atakiem Boyer, który został wybrany
najlepszym zawodnikiem sobotniego pojedynku w
Arenie Ursynów.  Był to pierwszy przegrany mecz
Projektu Warszawa w swojej hali w tym sezonie.

Warta odnotowania pozostaje frekwencja w
Arenie Ursynów. Hala wypełniła się w 100 proc.,
łącznie z dodatkowymi trybunami na parkiecie, a
zmagania obu drużyn śledziło na żywo 2015 osób.

Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel 1:3
(11:25, 25:22, 21:25, 16:25)

MVP: Stephen Boyer (Jastrzębski Węgiel)
Projekt: Jurij Semeniuk, Jan Firlej, Kevin Tillie,

Piotr Nowakowski, Linus Weber, Artur Szalpuk –
Damian Wojtaszek (libero) oraz Dawid Pawlun,
Mateusz Janikowski, Niels Klapwijk, Jakub Ko-
walczyk. Trener: Roberto Santilli.

Jastrzębski Węgiel: Jakub Macyra, Benjamin
Toniutti, Tomasz Fornal, Łukasz Wiśniewski, Ste-
phen Boyer, Trevor Clevenot – Jakub Popiwczak
(libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti. Tre-
ner: Marcelo Mendez.

Jastrzębski Węgiel za mocny 
dla Projektu Warszawa

Pobiegli dla niepodległości

Marsz Niepodległości 
z mistrzem chodu!

Jednocześnie z przeprowadzonym w centrum Warszawy Bie-
giem Niepodległości odbyła się ciekawa impreza w Powsinie.
Mieszkający na Ursynowie czterokrotny mistrz olimpijski w cho-
dzie sportowym Robert Korzeniowski, szef klubu RK Athletics,
zorganizował zarówno Bieg, jak i Marsz Niepodległości z udzia-
łem kilkudziesięciu osób, dorosłych i dzieci. Co najważniejsze,
wszyscy startujący ćwiczą się w obu formach ruchu nie tylko od
święta, ale również na co dzień! 

Koń, jaki jest, każdy widzi...
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Koryfeusz Muzyki Polskiej to nagroda przyznawana od toku 2011 za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Znamy już laureatów tegorocz-
nej nagrody. Statuetki rozdano podczas uroczystej gali… Obejmuje ona

cztery kategorie: Nagroda Honorowa, Odkrycie Roku, Osobowość Roku oraz
Wydarzenie Roku. W poszczególnych kategoriach nagrody przyznawane są w taj-
nym głosowaniu przez Kolegium Elektorów z wyjątkiem kategorii Odkrycie Roku, w której wybo-
ru dokonuje publiczność.  Tegoroczna edycja ukierunkowana była w dużej mierze na popularyza-
cję muzyki. Jury dokonało wyborów z dużą pieczołowitością i starannością. 

Pojęcie „koryfeusz” znane jest od starożytności. W języku greckim oznacza szczyt albo wierzcho-
łek. W teatrze starogreckim koryfeusz był przewodnikiem chóru.  Do niego należało wypowiada-
nie trudnych kwestii a także wyznaczanie tempa oraz tonacji pozostałym członkom chóru. Mianem
koryfeusza określano też tancerza usytuowanego w zespole gdzieś pomiędzy zwykłym tancerzem
a solistą. Jako ciekawostkę wartą przypomnienia można przytoczyć fakt, że koryfeusze wykonują
także partie solowe w tańcach charakterystycznych (zwykle mniej istotne). 

Współczesne znaczenie słowem „koryfeusz” jest nieco inne. Oznacza kogoś, kto ma wybitne za-
sługi w dziedzinie nauki, kultury lub sztuki. Tegoroczne nagrody pokazują, że koryfeuszem może
być nie tylko jednostka, ale też instytucja, czy organizacja. 

Honorowa nagroda przypadła Jadwidze Mackiewicz, na której koncertach wychowały się poko-
lenia warszawiaków – dowiadujemy się z uzasadnienia kapituły. Jadwiga Mackiewicz, zwana „cio-
cią Jadzią”, to legendarna już pedagog, niestrudzona popularyzatorka muzyki wśród dzieci i mło-
dzieży. Przez całe lata prowadziła wiele koncertów i audycji radiowych i telewizyjnych.

Za Wydarzenie roku jury uznało XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Cho-
pina. W uzasadnieniu tej decyzji jurorzy podają, że chodzi o umożliwienie uczestnictwa szerokiej
publiczności w tym wspaniałym wydarzeniu, głównie dzięki różnorodnym mediom i platformom
cyfrowym. To pozwoliło usłyszeć muzykę Chopina w większym zakresie, poczynając od wykonań
podczas przesłuchań konkursowych, na finałach kończąc. Statuetkę odebrał zastępca dyrektora Na-
rodowego Instytutu Fryderyka Chopina - Stanisław Leszczyński.

W kategorii Odkrycie roku nagrodę przyznano na podstawie otwartego głosowania publiczno-
ści. Tym razem zdecydowała ona o zwycięstwie dyrygentki Anny Sułkowskiej-Migoń. Otrzymała ona
nominację za szereg sukcesów i nagrody podczas ostatniego sezonu artystycznego. Jest też laure-
atką pierwszej nagrody w Konkursie Dyrygenckim La Maestra w Paryżu.

Objawieniem tego roku okazała się utalentowana skrzypaczka Agata Szymczewska. Otrzymała
nagrodę w kategorii Osobowość Roku. Jurorzy docenili jej działalność w zakresie edukacji i popu-
laryzacji muzyki, szczególnie za przybliżenie postaci Henryka Wieniawskiego w przystępny sposób.
Docenili też rolę Agaty Szymczewskiej jako Ambasadorki 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego im. Henryka Wieniawskiego. Osobiście wolę określenie „pani ambasador”, ale być może je-
stem zbyt staroświecki jeśli chodzi o język polski. 

Warto podkreślić, że statuetki Koryfeusz są autorstwa prof. Adama Myjaka. Nagrody finansowe
ufundował Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Podczas Gali wręczenia nagród odbył się uroczysty koncert poświęcony w całości muzyce roman-
tycznej. Miało to oczywiście związek z trwającym właśnie Rokiem Polskiego Romantyzmu. Wystą-
pili: zespół Vołosi, Monika Wałach-Kaczmarzyk i Karolina Deyl, mistrzyni tradycji z Beskidu Śląskie-
go, laureatka tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” oraz
jej uczennica. Pojawiły się też akcenty jazzowe za sprawą Leszka Możdżera oraz Atom String Qu-
artet, którzy zaprezentowali ciekawy projekt - jazzowe inspiracje twórczością romantyczną. Wy-
brzmiał też głos solidarności z Ukrainą przy udziale ukraińskiego pianisty Iwana Szemczuka, lau-
reata II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej. Wystąpił on w drugiej części koncertu wraz
z  Sinfonią Varsovia pod batutą Łukasza Borowicza. Galę prowadziła Katarzyna Sanocka.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Koryfeusze dla wybranych

C oraz częściej zadaję sobie pytanie, jak długo jeszcze Polacy będą ru-
mienić się ze wstydu za swoich przywódców? Dawniej towarzysz
Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz jedynie słusznej Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej, krasił swoje nudne, wielogodzinne przemó-
wienia soczystymi określeniami typu „ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii,
tkwiący w zgniliźnie rynsztoka człowiek o moralności alfonsa”. Gomułka był prostym niewykształ-
conym robotnikiem, więc tak prostackie wystąpienia publiczne można było od biedy znosić. Mie-
liśmy w peerelowskiej Polsce u władzy wielu niedouków i tumanów, z których naród szydził i
się za nich wstydził. 

Wreszcie udało nam się wejść do elitarnego zachodniego klubu i wydawałoby się, że kultu-
ra polityczna na szczeblu parlamentu oraz władzy państwowej osiągnie poziom zachodni, czy
nawet skandynawski. Wydawało się, że po dekadach zniewolenia i siermięgi naród, który z za-
zdrością zerkał na społeczeństwa zachodnie, przestanie smarkać w rękaw i dzięki cudownemu
zrządzeniu losu będzie garściami korzystał z europejskiej integracji, by mentalnie doszlusować
do Zachodu. Wydawało się, że krajem zaczną wreszcie rządzić elity, a nie „elyty”. Po dwudzie-
stu latach członkostwa we Wspólnocie okazuje się, że Polska nie pasuje do UE, a UE do Polski. 

J est w naszym społeczeństwie spora grupa, która szydzi z Lecha Wałęsy, nazywa go „Bol-
kiem”, choć nie znaleziono twardych dowodów na współpracę Wałęsy z peerelowską
bezpieką. Zapomina się, że to on przy flaszce czystej przekonał ciągle pijanego Borysa

Jelcyna do wyprowadzenia z Polski rosyjskiej armii, a z Bornego-Sulinowa rakiet dalekiego za-
sięgu. Zapomina się, że to Lech Wałęsa jako trzeci cudzoziemiec w całej 244-letniej historii USA,
dostąpił zaszczytu wygłoszenia przemówienia przed dwoma izbami amerykańskiego parlamen-
tu i dostał owacje na stojąco. Przed nim podobny zaszczyt spotkał jedynie markiza Marie Jo-
sepha de La Fayette`a – francuskiego uczestnika wojny o niepodległość USA oraz Winstona Chur-
chilla – premiera Wielkiej Brytanii. Zapomina się, że Wałęsa jest laureatem pokojowej Nagro-
dy Nobla, a jego nazwisko zna nawet taksówkarz na urugwajskim zadupiu, jakim jest Ecilda
Paullier („Polonia? Walesa, solidaridad!”). Nazwisko obecnego przywódcy Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej także stało się znane na świecie, tyle że z zupełnie innej strony. Wygłaszane przez
niego ostatnio brednie wyśmiały media nawet w dalekiej Australii i wydawane w języku tulu-
gu gazety w Indiach. To niby miały być żarty, tak też usiłują bronić swojego guru żarliwi wy-
znawcy Prezesa. Tego rodzaju żart bardziej pasuje jednak do prostaka Gomułki, niż do dokto-
ra nauk prawnych Jarosława Kaczyńskiego, który chcąc przypodobać się ludowi stara się mó-
wić jego sprośnym językiem, a stosując masowe rozdawnictwo, rujnuje nasz kraj i prowadzi go
wprost ku recesji. 

Taka teza coraz częściej pojawia się w wypowiedziach tęgich ekonomicznych głów nie tylko
z Polski, ale także z zagranicy. Według danych przedstawionych w ubiegłym tygodniu, dwucy-
frowa inflacja zostanie w 2023 r. utrzymana, a zapowiadane obniżenia podatku VAT na paliwa

może podbić ją nawet do
ponad 20 procent. Wzrost
PKB może znaleźć się w
przedziale od – 0,3 do1,6
proc., a to zgodnie z pro-
jekcją NBP oznaczałoby re-
cesję. HICP to akronim
stworzony z angielskich
wyrazów Harmonised In-
dex of Consumer Prices.
Wskaźnik ten umożliwia
porównywanie stabilności
cen w wybranych pań-

stwach. Dwucyfrową roczną dynamikę HICP odnotowano w 18 z 27 krajów UE.  W czterech pań-
stwach UE inflacja przekroczyła 20 proc. W Estonii sięgnęła aż 24,1 proc., na Litwie 22,5 proc.,
a na Łotwie 22,4 proc. Listę niedawno uzupełniły Węgry. Wkrótce może pojawić się na niej ko-
lejne państwo – Polska. Należy wziąć pod uwagę bardzo istotny szczegół – liczba ludności w Es-
tonii i na Łotwie jest mniejsza niż liczba ludności w Warszawie (odpowiednio 1,4 i 1,8 mln). Li-
twinów jest nieco więcej (2,8 mln). Tak małe postsowieckie kraje pozbawione kopalin, dużej go-
spodarki i rolnictwa mogą przechodzić poważny kryzys. Ale stojąca na węglu, ponad 20-krot-
nie większa Wielka Katolicka Polska w tak mizernym towarzystwie? 

J esteśmy krajem naprawdę bogatym w surowce mineralne. Zasoby leżące pod naszą zie-
mią warte są setki miliardów złotych. Mamy węgiel i gaz ziemny (udokumentowane
geologiczne zasoby wynoszą 146 kilometrów sześciennych). Bardzo głęboko pod ziemią

paleozoiczne łupki, z których można pozyskiwać gaz łupkowy. Gazu w piaskowcach posiadamy
nawet 200 miliardów metrów sześciennych. Zasoby siarki wynoszą ponad 500 milionów ton; zło-
ża miedzi szacuje się na ponad 40 milionów ton; zasoby cynku wynoszą ponad 3,5 miliona ton,
a ołowiu 1,5 miliona. Polska posiada również złoża rudy żelaza, głównie syderyty ilaste. W  oko-
licy Suwałk mamy szacowane na miliard ton złoża magnetytu tytano- i wanadonośnego, w oko-
licach Ząbkowic Śląskich złoża rudy niklu, a w pobliżu Wałbrzycha rudy barytu. Polska jest czo-
łowym producentem srebra, złoża tego cennego kruszcu szacowane są na ponad 100 tysięcy ton.
Posiadamy nawet złoża złota szacowane na 350 ton, niestety nieeksploatowane.  Czemu więc Pol-
ski nie wymienia się w towarzystwie Francji (inflacja tylko 6,2 proc.), czy choćby lilipucich Mal-
ty (7,4 proc.), Islandii (5,9 proc.), Cypru (9 proc.) i niewiele większych Finlandii (8,4 proc.) oraz
Portugalii (9,8 proc.) – o Szwajcarii i Niemczech w ogóle nie mówiąc? 

To pytanie zaczyna mi towarzyszyć przez większą część doby. W czym jesteśmy gorsi od innych,
że mając żyzne ziemie, rozwinięte rolnictwo, dogodne  położenie w postaci pomostu pomiędzy Za-
chodem i Wschodem, miliony ton cennych kopalin, dostęp do morza, dziewicze Bieszczady, uni-
katowe Puszczę Białowieską oraz Biebrzański Park Narodowy – prawdziwy kolos i jeden z najdzik-
szych parków narodowych w tej części Starego Kontynentu, nie możemy przebić się do europej-
skiej czołówki? Czego nam brakuje? Czyżby coś nie tak z naszym genotypem? Trudno w to uwie-
rzyć, bo połowa Polaków wywodzi się przecież z żeńskiej linii genetycznej Helena, nazwanej tak
od imienia jednej z “pramatek Europy”. Linia ta występuje najczęściej w Europie Zachodniej. Cze-
mu więc mentalnie odbiegamy od zachodnich wzorców? Czemu w nas tyle prostactwa, zacietrze-
wienia i pieniactwa? Czemu do rządów dopuściliśmy ludzi, którzy w dojrzałych demokracjach mo-
gliby najwyżej sprzątać sale parlamentu, a nie przesiadywać w nich w charakterze suwerena? Po-
woli zaczyna mi się rozjaśniać w głowie. 

Pojechaliśmy ostatnio z kumplem do Ciechocinka na doroczną trzydniową sesję rehabilita-
cyjną u genialnego fizjoterapeuty magistra Łukasza Michalaka. Był tzw. długi weekend,
uzdrowisko pękało w szwach. Chcieliśmy wieczorem potańczyć – wszak godzina tańca to

dużo więcej spalonych kalorii niż godzina intensywnego spaceru. Nie udało się. Słynne uzdrowi-
sko, w tym parkiety, zostało opanowane przez prostaka i podchmielonego chama. Musieliśmy
wyjść z trzech dancingów, bo nie dało się wytrzymać. Smród spoconych ciał, pohukiwania i prostac-
kie gwizdy, pijaństwo, wulgaryzmy i agresja.

Cham i prostak zawsze był wrogiem elit, tyle że przez wieki trzymano go w ryzach. Dzisiaj cham-
stwo roznosi się po kraju niczym zaraza i wnika w życie społeczne na każdym poziomie. Nie-
uchronnie nadchodzi ponura era nowożytnego barbarzyństwa – grubiaństwa, wulgaryzmu i (na
razie) słownej agresji. Dzisiaj polski parlamentaryzm to „mordy zdradzieckie, gorszy sort, szmal-
cowniczki oraz strefy wolne od LGBT”. Swoje wywody wzbogacę definicją literacką Jacka Dukaja
(„Lód”): „Chamstwo ma wielką przyszłość, cały świat stoi przed chamem otworem, a subtelni i wraż-
liwi ustępują przed nim. Mądrzy nie wdają się w dyskusje, szlachetni litują się nad chama nieszczę-
ściem, cham zaś prze naprzód i nic nie mąci spokoju jego chamskiej duszy. Cham się nie wstydzi,
nie czerwieni, nie uśmiecha przepraszająco, on nie widzi drwin i szyderstw, nigdy nie czuje się nie-
swojo i niezręcznie – ponieważ jest chamem”. I w Polsce jest, jak jest.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy jest tama dla chama?

„Słynne uzdrowisko, w tym 
parkiety, zostało opanowane 
przez prostaka i podchmielonego
chama. Musieliśmy wyjść z trzech
dancingów, bo nie dało się 
wytrzymać. Smród spoconych ciał,
pohukiwania i prostackie gwizdy,
pijaństwo, wulgaryzmy i agresja“

W tym miejscu, jak co tydzień, miał się ukazać kolejny wiersz satyryczny. Ale dziś
go nie będzie! Facebook zablokował mi konto, wprowadził ograniczenia i zabro-
nił przez miesiąc publikowania na moim profilu czegokolwiek, więc konsekwent-
nie nie mogę pojawiać się w przestrzeni publicznej z nowymi satyrami. Muszę
zejść do podziemia. Wybaczcie.

Bezpośrednią przyczyną takiej dotkliwej sankcji było przypomnienie mojego tekstu sprzed 5 lat.
Był drukowany w Passie (nr 46/887, 16 listopada 2017), znalazł się w III tomie wydania książko-
wego MKWD (2018). Wiersz „My chcemy Boga” był, przypomnę, protestem przeciwko obłudzie,
faszyzacji, zdziczeniu obyczajów, wykorzystywaniu i nadużywaniu przez Narodowców w Marszu
Niepodległości haseł religijnych i patriotycznych, przy jednoczesnym atakowaniu przeciwników,
nietolerancji, wywoływaniu burd i zamieszek. Tymczasem Facebook uznał tę publikację za…
(uwaga!) „naruszenie standardów społecznościowych i nawoływanie do nienawiści”.

No cóż! Teksty należy czytać ze zrozumieniem. Nie do każdego dociera właściwe przesłanie utwo-
ru, nie wszyscy są w stanie pojąć ironię i sarkazm. Rozumiem, że Facebook celowo zatrudnia ma-
ło rozgarniętych cenzorów. Powszechnie używane hejty, obrzydliwe zwroty, wulgaryzmy i obraź-
liwe komentarze zamieszczane przez elitę zwolenników obecnej władzy są cacy, Narodowcy ma-
ją szczególne względy, cieszą się poparciem i dofinansowaniem, ale polityczna satyra ze strony prze-
ciwników i opozycji jest be i musi być zwalczana.

Mówiąc szczerze, taka reakcja bardzo mnie ucieszyła. Oznacza, że moje teksty trafiają w samo
sedno. Pozdrawiam moich czytelników serdecznie. 

Przykra nauka 
płynie z Facebooka...

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

1 grudnia w ursynowskim Do-
mu Sztuki będziemy gościć
Krzysztofa Zanussiego. Wstęp
na spotkanie autorskie z reżyse-
rem, które rozpocznie się o go-
dzinie 18.30, jest bezpłatny. Pod-
czas wizyty wybitny artysta opo-
wie o swoich doświadczeniach
ze świata filmu i o pracy wykła-
dowcy na ursynowskiej Uczelni
Łukaszewski. Uczelnia na terenie
Domu Sztuki prowadzi warsz-
taty dla studentów podyplomo-
wych kierunku ,,Malarstwo i Hi-
storia Sztuki”. To jeden z jej naj-
ciekawszych kierunków naucza-
nia, który przyciąga pasjonatów
kultury i sztuki z całej Polski. W
ofercie Uczelni Łukaszewski

znajdują się także studia licen-
cjackie, podyplomowe i MBA, w
ramach których prowadzone są
zajęcia m.in. z kinematografii,
historii filmu, zarządzania
ochroną zabytków czy instytu-
cjami kultury. 

W gronie jej wykładowców
znajdują się wybitni ludzie kul-
tury, mediów oraz świata polity-
ki, a także eksperci z zakresu
ekonomii, zarządzania, admini-
stracji czy bezpieczeństwa pu-
blicznego.

Spotkanie z Krzysztofem Za-
nussim połączone będzie z pro-
jekcją jednego z filmów reży-
sera. Jednocześnie będzie moż-
na zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną Uczelni Łukaszewski.
Zapraszamy więc do Domu
Sztuki Spółdzielni Mieszkanio-
wo-Budowlanej “Jary” przy ul.

Wiolinowej 14 już 1 grudnia 
o godz. 18.30.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

W najbliższą sobotę (19 listo-
pada) o godzinie 18:00 zapra-
szamy na wernisaż wystawy „Po-
koje Tajemnic” autorstwa
Krzysztofa Sosnowskiego. Pra-
ce będzie można podziwiać w
przestrzeni Galerii U do 8 stycz-
nia 2023. Wstęp wolny.

W czwartek (17 listopada) o
godzinie 18:00 zapraszamy na
spotkanie z Olą Synowiec i Arka-
diuszem Winiatorskim, autorami
książki „Na poboczu Ameryk”.
Opowiadającej o pieszej wypra-
wie z Panamy do Kanady (12
000 km). Wstęp wolny.
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
( I H  P A N )

Pierwszym historykiem,
który pisał o zasługach
Księcia Józefa Poniatow-
skiego dla kraju był star-
szy od niego o 5 lat Julian
Ursyn Niemcewicz  (1758-
1841) –  wybitny pisarz,
publicysta, działacz spo-
łeczny, m. in. adiutant i
sekretarz Naczelnika Ta-
deusza Kościuszki.

On to w „ Śpiewach hi-
storycznych”, których
pierwsze wydanie uka-

zało się w 1816 roku,   opubliko-
wał na   końcu dzieła  „Pieśń ża-
łobną. Pogrzeb Księcia Józefa Po-
niatowskiego”. Utwór, przeplata-
ny tekstami poetyckimi, zawie-
rał biogramy wszystkich królów
polskich, znaczących rycerzy i
hetmanów takich jak: Zawisza
Czarny, Konstanty Ostrogski,  Jan
Tarnowski, Jan Zamoyski, Stefan
Żółkiewski, Karol Chodkiewicz,
Stefan Czarniecki. W tej plejadzie
polskich sław bojowych, jako
wzorzec cnót obywatelskich  au-
tor eksponował Księcia Józefa Po-
niatowskiego, a nie  Naczelnika
Tadeusza Kościuszkę. Widział  on
w Księciu utalentowanego  ofi-
cera armii austriackiej  do 1789
roku, a przede wszystkim dowód-
cę głównej części wojsk polskich
walczących w obronie Konstytu-
cji 3 Maja m. in. w zwycięskiej bi-
twie pod Zieleńcami, stoczonej
18 czerwca 1791 r., uwieńczonej
orderem Virtuti Militari. Po przy-
stąpieniu Króla do Targowicy, od-
ważnie wyśmiewanej w utwo-
rach Niemcewicza. Książę, wraz
z gen. Tadeuszem Kościuszką, po-

dał się do dymisji. Wkrótce był
aktywnym uczestnikiem Insurek-
cji Kościuszkowskiej, w rejonie
Powązek. Po trzecim rozbiorze
Pałac pod Blachę, siedziba Księ-
cia, był centrum polskiego życia
kulturalno- towarzyskiego w cza-
sie pierwszej niemieckiej okupa-
cji Warszawy, gdy ideowa mło-
dzież przedzierała się do Włoch,
do  Legionów gen. Henryka Dą-
browskiego. Traktuje o tym mało
znana, niedokończona powieść
Henryka Sienkiewicza,  wydana
przez Ludową Spółdzielnię   Wy-
dawniczą  w 2000 roku. Ta po-
wieść naszego noblisty godna jest
wykorzystania  przez  polskich
reżyserów filmowych.

Od grudnia 1806 r. Ksią-
żę sprawę niepodle-
głości Polski i jej re-

form związał z sojuszem  z napo-
leońską Francją , któremu był
wierny  do ostatnich dni swego
życia. W grudniu 1806 r objął
dowództwo nad  powstającą ar-
mią  Księstwa Warszawskiego.
Wkrótce w 1807 r stanął na cze-
le Dyrekcji Wojny w Komisji Rzą-
dzącej Księstwa. W kampanii
przeciwko wojskom austriackim
odznaczył się w  bitwie pod Ra-
szynem. W dniu  9 kwietnia
1809 zgodził się na przejściowe
oddanie Warszawy pod włada-
nie Austriaków. Niektórzy roda-
cy zarzucali mu zdradę intere-
su narodowego. Szanujący swój
honor Książę pamiętał o tych za-
rzutach, zbojkotował zbudowa-
ną na cześć jego i jego wojsk Bra-
mę Triumfalną na Placu Trzech
Krzyży w Warszawie z wielkim
napisem „Tędy Jan Sobieski
wracał  spod Wiednia”.   Jak pi-
sze prof. Andrzej Zahorski  w
„Historii Warszawy”: „W kosza-
rach przygotowano uczty  dla
wojska, oficerowie bawili się na
balach. Brak tylko było ks. Józe-
fa, który rozgoryczony ponurym
pożegnaniem, zgotowanym mu
wcześniej  przez ludność stolicy,
nie przybył na tę uroczystość.
Nie mógł zapomnieć  obelgi
„zdrajca”, którą tak niesprawie-

dliwie rzucono mu w twarz 29
kwietnia, kiedy podejmował jed-
ną z najtrudniejszych  decyzji
swego życia.”2 

Zgodnie z zaleceniami
Napoleona, Książę w la-
tach 1809-1812  rozbu-

dował armię Księstwa Warszaw-
skiego mimo gospodarczych
trudności, klęski nieurodzaju i
deficytu budżetowego. 26
czerwca 1812 obradował ostat-
ni Sejm Księstwa Warszawskie-
go. Dwa dni po rozpoczęciu dzia-
łań wojennych w rejonie Niemna
Konfederacja Generalna, po-
wstała 26 maja  pod kierownic-
twem Generała Ziem Podolskich
księcia  Adama Czartoryskiego
„wezwała ludność wszystkich
ziem polskich  do opowiedzenia
się  w wojnie po stronie koalicji
antyrosyjskiej, sugerując, że po
jej zwycięstwie  możliwa stanie
się  odbudowa, jeśli nie całego, to
większego terytorium państwa.”

Niemcewicz,  popiera-
jący wezwania  księcia
Adama Czartoryskie-

go w sprawie udziału rodaków
w wojnie przeciwko  Rosji, był
wówczas  pierwszym prezesem
Dyrekcji Rządowej Teatru Naro-
dowego. Pełnił tę funkcję do
1813 roku. Podziwiał dzielność
polskich oficerów i żołnierzy bli-
sko  100-tysięcznej armii wal-
czącej po stronie Napoleona.  Jej
resztki,  28 grudnia 1812, po klę-
sce w kampanii moskiewskiej,
znalazły się w  Warszawie  z
obronionymi sztandarami i ar-
matami. Niemcewicz podziwiał
ich determinację i ofiarność w
walce w tragicznie trudnych wa-
runkach zimy rosyjskiej. Przy
zdradzie wojsk austriackich i nie-
mieckich obrona  Warszawy, któ-
rą organizował Książę Poniatow-
ski,  stała się niemożliwa.  Był
on przeciwnikiem tajnych per-
traktacji z Aleksandrem I, pro-
wadzonych  przez ministrów  Ta-
deusza Matuszewicza i Tadeusza
Mostowskiego za pośrednic-
twem księcia Adama Jerzego
Czartoryskiego. Wkrótce War-

szawę opuściło wojsko, Rada Mi-
nistrów i ambasador francuski.
W dniu  7 lutego  1813 r. miasto
zostało poddane  dowódcy sił ro-
syjskich gen. Michaiłowi Miło-
radowiczowi.

K ilkunastotysięczny Kor-
pus Polski pod wodzą
Księcia  Poniatowskie-

go wziął udział  w październiku
1813 roku w bitwie pod Lip-
skiem, osłaniając skutecznie od-
wrót armii francuskiej.

W czasie tej bitwy Książę po-
legł  16 października w wez-
branych nurtach Elstery. Kon-
gres Wiedeński,  trwający od
września 1814 do czerwca
1815, powołał  Królestwo Pol-
skie.  W 1819    zorganizowano
uroczyste złożenie  zwłok  Księ-
cia  Poniatowskiego w katedrze
na Wawelu.

„Pienia żałobne. Pogrzeb Księ-
cia Józefa Poniatowskiego”
Niemcewicza  stanowiły zakoń-
czenie dzieła  „ Śpiewy historycz-
ne”, które zaczął pisać w 1816
roku. W swym dworku na Ursy-
nowie, od 1822 r.,  w rozmowach
z Marią Szymanowską, teścio-
wą Adama Mickiewicza i Karo-
lem Kurpińskim –  ustalał mu-
zyczną stronę poetyckiej części
Śpiewów. A oto ich  fragmenty:

„„ PPiieeśśnnii żżaałłoobbnnyycchh.. PPooggrrzzeebbuu
KKssiięęcciiaa JJóózzeeffaa PPoonniiaattoowwsskkiieeggoo””

„1. Spomiędzy bojów i gradów
ognistych,

Wierna swej sprawie, 
nieodstępna znaków, 

Szła wolnym krokiem  do 
siedlisk ojczystych
Garstka Polaków

2. Skoro lud postrzegł jak 
wzdęte wiatrami

Białe z czerwonym proporce 
migają

Wstrzęsło się miasto radości 
głosami

„ Nasi wracają”

5. Już go nie widać wśród 
hufców dzielnych

Gdzie jest ?...Czy słyszysz żal
wszystkich głęboki?

Patrzaj  złożone na marach
śmiertelnych 

Rycerza zwłoki

6. Te mary, ten wóz, spoczynek
po znoju.

Lud wdzięcznym łzami 
oblewa rzewnymi;

Ciągną go wierni towarzysze 
boju

Piersi własnymi.

13. Wdzięczni ziomkowie ceniąc
zgon i życie, 

Nie dadzą wiekom zatrzeć 
twoich czynów

Wzniosą grób pyszny, zawieszą
na szczycie

Wieniec wawrzynów.”

T ak właśnie się stało. Z
inicjatywy księcia Ada-
ma Jerzego Czartory-

skiego  powstał w 1816 roku, z
udziałem Juliana Ursyna Niem-
cewicza, Komitet Obywatelski,
który zamówił u wybitnego duń-
skiego rzeźbiarza  Bertela Tho-
rvaldsena (1770-1864)  pomnik
Księcia  Józefa Poniatowskiego.
Pomnik ten w stylu  klasycyzmu
powstał po wielu dyskusjach w
latach 1826 – 1831. Ukończony
przed samym Powstaniem Listo-
padowym  został wywieziony i
ozdobił w Homlu ogrody na-
miestnika Królestwa Polskiego
gen. Iwana Paskiewicza.  

P o zawarciu w Rydze po-
koju z bolszewicką Ro-
sją i Ukrainą 18 marca

1921 r.,  już w 1922 –  m. in.
dzięki zabiegom Stefana Sta-
rzyńskiego, sekretarza komisji
reewakuacyjnej, – pomnik wró-
cił do kraju i stanął naprzeciw
Pałacu Saskiego. Tutaj 3 maja
1923 r. Warszawa witała mar-
szałka Polski i Francji Ferdynan-
da Focha – dowódcę koalicyj-
nych  wojsk, które pokonały woj-
ska mocarstw centralnych w
1918 r oku. W czasie jego poby-
tu w Warszawie była okazja do
podziękowań dla rządu francu-
skiego za  pomoc w zorganizo-
waniu  Armii Polskiej we Francji
pod dowództwem gen. Józefa

Hallera, za wspieranie większo-
ści  postulatów Polskiej Delega-
cji Pokojowej na Konferencji
Wersalskiej, za pomoc finanso-
wą, materiałową, kadrową w
czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej 1919-1921, za wsparcie
polskich aspiracji dotyczących
podziału  Górnego Śląska  po III
Powstaniu Śląskim, za uznanie
polskiej granicy wschodniej 15
marca 1923 roku.

Pomnik Księcia Józefa Ponia-
towskiego  stał się symbolem
dzielności polskiego żołnierza
walczącego o Niepodległość i
symbolem sojuszu polsko- fran-
cuskiego.  

O popularności Księcia
Józefa Poniatowskie-
go w świadomości na-

rodowej świadczy m. in. nadanie
jego imienia  trzeciemu mostowi
na Wiśle, oddanemu do użytku
w 1914 roku. Najpierw nazwano
go Mostem Mikołaja II. Po wyj-
ściu Rosjan z Warszawy w sierp-
niu  1915 otrzymał nazwę Mostu
Poniatowskiego. Został on znisz-
czony przez okupanta niemiec-
kiego w czasie Powstania War-
szawskiego. Po wojnie szybko go
odbudowano i uroczyście odda-
no do użytku 22 lipca 1946 roku. 

Społeczeństwo Danii w 1952
r. ofiarowało  nam rekonstrukcję
Pomnika Poniatowskiego opartą
na zbiorach Muzeum  Thorvald-
sena. Do 1965 r.,jako bohater
walk z Rosją, był ukryty przed
społeczeństwem w warszawskiej
Pomarańczarni.   Od 2010 r. stał
się symbolem pamięci o Tragedii
Smoleńskiej, stojąc  naprzeciw
siedziby Prezydenta RP. 

W2002 r. Towarzy-
stwo Miłośników
Historii w Warsza-

wie i Muzeum Wojska Polskie-
go zorganizowały sesją nauko-
wą  i wydały jej rezultaty w An-
tologii, opracowanej redakcyj-
nie  przez Hannę Szwankowską
i autora niniejszego szkicu „ O
roku ów...  Epoka napoleońska
w polskiej kulturze, sztuce i tra-
dycji” ( „Typografika” Warsza-
wa 2003).

Julian Ursyn Niemcewicz o księciu Józefie Poniatowskim 
JJuulliiaann UUrrssyynn NNiieemmcceewwiicczz

KKssiiąążżęę JJóózzeeff PPoonniiaattoowwsskkii



1 4

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

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, dzieci, młodzież,
też dojeżdżam, 601 840 574

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

ZATRUDNIĘ pana do prac
porządkowych na zamkniętym
osiedlu mieszkaniowym, Ursynów,
tel. 607 698 534

AAA MALOWANIE
remonty,

glazurnictwo, panele, 
669 945 460 

tanio

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 

BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998

CYKLINOWANIE, 698 185 911
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, 
tel. 502 053 214

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, naprawy, 
510 128 912

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59
501 122 888

POKRYCIA dachowe, 
tel. 730 358 998

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
mycie okien, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, malowanie,
hydraulika, 501 050 907

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

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

STOLARSTWO, 505 935 627

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
passa@passa.waw.pl
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarreekk PPiieettrrzzyykk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

ŁatwŁatwo nie będzie...o nie będzie...DDrrooggii JJeerrzzyy,,

Trzy dni temu dołączyłeś do
anielskiego chóru. Odtąd tam
właśnie będzie rozbrzmiewać
twój przebój – Całe niebo śpiewa
z nami.

Przez wiele lat znałem cię tyl-
ko z koncertów, płyt i nagrań ra-
diowych. Ale organizując Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga, cie-
bie, jako jednego z pierwszych,
zaprosiłem w 2005 roku na spe-
cjalny koncert w Krakowie, gdzie
uhonorowaliśmy cię Złotym Li-
ściem Retro i wręczyliśmy ci na-
grodę specjalną ministra kultury.

Spotykaliśmy się wielokrotnie
na różnych imprezach muzycz-
nych, występowałeś gościnnie
na festiwalowych koncertach, i
rokrocznie, obchodząc tego sa-
mego dnia imieniny Jerzego i
Wojciecha, składaliśmy sobie na-
wzajem życzenia. W tym roku, w
kwietniu, nie przypuszczałem,
że to już nasz kontakt ostatni.

Kiedy we wrześniu, dwa dni
po twoich 89. urodzinach, od-
wiedziłem Skolimów, gdzie pro-
wadziłem tradycyjny koncert Fe-
stiwal Retro – Artystom Wetera-
nom, próbowaliśmy całym gro-
nem wykonawców, twoich przy-
jaciół (Tadek Woźniakowski, An-
na Maria Adamiak i Maciek Klo-
ciński) złożyć ci życzenia osobi-
ście, ale nie zszedłeś do sali na
koncert, nie otworzyłeś drzwi,
nie chciałeś się już z nikim kon-
taktować. Zrozumiałem, że po-
woli chcesz odejść w samotności.

Jurku, nie sposób będzie o to-
bie zapomnieć. Byłeś jednym z
najpopularniejszych piosenka-
rzy polskich XX wieku. Już rok
po pamiętnym debiucie na ante-
nie Polskiego Radia z orkiestrą
Edwarda Czernego (Piosenka
dla nieznajomej, 1957), w ogól-
nopolskim plebiscycie Polskie-
go Radia, zająłeś II miejsce w
rankingu popularności (po Mie-
czysławie Foggu). Zdobyłeś
wielką popularność, występu-
jąc na Festiwalach Piosenki w
Opolu i w Sopocie, koncertując

w większości krajów europej-
skich, Kanadzie i Stanach Zjed-
noczonych. Dwukrotnie uzyska-
łeś tytuł najpopularniejszego
piosenkarza Polonii Amerykań-
skiej (plebiscyt radia Chicago,
1967, 1969). Brakować nam bę-
dzie twojego aksamitnego głosu,
lekkości, z jaką śpiewałeś swoje
niezapomniane przeboje (Bo z
dziewczynami…, Jak to dziew-
czyna, Daj, Nie zapomnisz nig-
dy). Pozostaniesz legendą pol-
skiej estrady.

A może, sąsiedzie z Mokoto-
wa, powinniśmy na Ursynowie
zorganizować w przyszłym ro-

ku specjalny koncert poświęco-
ny twojej pamięci i konkurs wo-
kalny na interpretację twoich
piosenek?

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

JJeerrzzyy PPoołłoommsskkii zzmmaarrłł 1144 lliissttoo-
ppaaddaa 22002222 rrookkuu ww SSkkoolliimmoowwiiee..
PPooggrrzzeebb ooddbbęęddzziiee ssiięę ww śśrrooddęę 2233 llii-
ssttooppaaddaa oo ggooddzz.. 1133..3300 nnaa SSttaarryycchh
PPoowwąązzkkaacchh,, ggddzziiee aarrttyyssttaa ssppoocczznniiee
ww AAlleeii ZZaassłłuużżoonnyycchh.. MMsszzaa ŚŚwwiięęttaa,,
ppoopprrzzeeddzzaajjąąccaa uurroocczzyyssttoośśccii ppoo-
ggrrzzeebboowwee,, mmaa bbyyćć ooddpprraawwiioonnaa ww
KKoośścciieellee ŚŚwwiięętteeggoo KKrrzzyyżżaa ((KKrraa-
kkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee 33)) oo ggooddzz..
1111..3300..

Czy mnie słychać? to prze-
strzeń aktywności twór-
czej zaaranżowana w „Ga-
lerii Działań” SMB Imie-
lin, w której dzieci mogą
lepiej poznać siebie i ich
otoczenie, a dorośli wy-
raźniej usłyszeć głosy dzie-
ci i zobaczyć, jak wygląda
ich świat.

Wystawa przygotowana spe-
cjalnie przez Grupę Celową (Ja-
nusz Byszewski, Mariusz Libel,
Beata Nessel-Łukasik) dla dzieci
i dorosłych w „Galerii Działań”
to 10 różnych sytuacji twórczych.
Każda z nich to zaproszenie do
innego działania: do wspólnego
marzenia o „szczęśliwych” drze-
wach, do tworzenia „unikato-
wych” obrazów z gotowych
przedmiotów, do robienia „wła-
snych” magnesów o tematach, o

których chciałoby się porozma-
wiać w domu, do zrobienia „pa-
miątkowego” zdjęcia z jednym z
praw dziecka, które były inspi-
racją do stworzenia tej przestrze-
ni aktywności twórczej.

W rezultacie z każdą kolejną
wizytą gości, z każdą ich następ-
ną rozmową w „Galerii Działań”
o sytuacji dziecka we wspo?łcze-
snej kulturze w konteks?cie jego
praw, wystawa stopniowo wy-
pełnia się tym, co kaz?dy z
uczestników tych spotkań ze
sztuką tutaj przynosi ze sobą.
Dopiero dzięki temu w prze-
strzeni aktywności twórczej po-
jawiają się najważniejsze dla nas
głosy - głosy dzieci i ich opieku-
nów. Aby mogło być ich jak naj-
więcej twórcy wystawy zapro-
jektowali specjalne instrukcje,
które nie tylko mają zachęcać do

samodzielnego działania twór-
czego, ale także ułatwiać dzie-
ciom i dorosłym pokazanie ich
punktów widzenia oraz wła-
snych światów.

Dlatego wszystkich, dla któ-
rych ważne są prawa dziecka,
serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia w listopadzie prowa-
dzonej przez Fredo Ojdę „Gale-
rii Działań” i włączenia się w roz-
mowy o tym, jak dzieci postrze-

gają to, co nas otacza? Czy dziec-
ko jest zauważane? Czy traktuje-
my je poważnie? Mamy nadzie-
ję, że na zaproszenie do wspólnej
refleksji o prawach dziecka za-
projektowane przez Grupę Ce-
lową, odpowiedzą zarówno
dzieci jak i dorośli a wystawa sta-
nie się faktycznie przestrzenią
do dialogu o konieczności szano-
wania praw dzieci we współcze-
snym świecie. G . C

WWyyssttaawwaa jjeesstt pprreezzeennttoowwaannaa ww
„„GGaalleerriiii DDzziiaałłaańń”” ddoo 99 ggrruuddnniiaa
22002222 rrookkuu wwee wwttoorrkkii,, cczzwwaarrttkkii ii
ppiiąąttkkii ww ggooddzziinnaacchh 1155 –– 1188.. TTwwóórr-
ccyy pprroojjeekkttuu:: GGrruuppaa CCeelloowwaa:: JJaa-
nnuusszz BByysszzeewwsskkii,, MMaarriiuusszz LLiibbeell,,
BBeeaattaa NNeesssseell-ŁŁuukkaassiikk.. WWssppóółłpprraa-
ccoowwnniiccyy:: ZZbbyysszzeekk GGoozzddeecckkii,, AAlleekkaa
PPoolliiss.. PPrroojjeekktt wwssppóółłffiinnaannssoowwaannyy
pprrzzeezz mm.. sstt.. WWaarrsszzaawwaa.. OOrrggaanniizzaa-
ttoorr:: SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee ““AAkkaaddeemmiiaa
UUmmiieejjęęttnnoośśccii SSppoołłeecczznnyycchh””..

Dołączyłeś do chóru aniołów...

Czy mnie słychać w Galerii Działań
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