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N ie pochwalam modnego
ostatnio szpecenia czerwo-
ną farbą odrzwi warszaw-

skich świątyń, jak to się stało cho-
ciażby w kościele św. Augustyna
na Nowolipkach. Jeśli nawet wie-
lu prominentnych względnie niżej
postawionych kapłanów zeszpeci-
ło moralny obraz duchowieństwa
polskiego, to nie jest jeszcze wystar-
czający powód, żeby iść w ślady
tych, którzy mażą po drzwiach i
murach na co dzień, mając satys-
fakcję z naruszania pewnego ładu
estetycznego. W iluż to miejscach
widujemy nieustannie koszmarne
malunki lub napisy, sporządzane
zwłaszcza przez fanatycznych kibi-
ców. Kiedyś w Warszawie czyty-
wało się na murach napis: „Bra-
wo Legia, Górnik ch...j!” Obraźliwe
słowa kierowali też autorzy tych
napisów pod adresem czarnoskóre-
go piłkarza Polonii – Emmanuela
Olisadebe. Trochę to było podob-
ne do równie obraźliwych ustnych
sformułowań, takich jak to, które
rozpoczął stojący na scenie trybun
ludowy Jarosław Kaczyński, a uzu-
pełnił je do samego końca jego
wierny poplecznik Joachim Bru-
dziński („Cała Polska z was się
śmieje – komuniści i złodzieje”).
Miał to być przytyk skierowany
pod adresem politycznych przeciw-
ników, aczkolwiek w praktyce mo-
gli to również odczuć niektórzy
członkowie obozu Kaczyńskiego.

Tym bardziej, że wkrótce potem
można im było śmiało zarzucić za-
równo korzystanie z komunistycz-
nych wzorów, jak i zwyczajne zło-
dziejstwo albo marnotrawienie
grosza publicznego – na przykład
przy rozliczaniu delegacji samo-
chodowych (to w skali mikro), a
tym bardziej przy rozliczaniu mi-
lionowych, a nawet miliardowych
inwestycji (to już w skali makro).

W spomniany kościół św.
Augustyna, zbudowany
pod koniec XIX wieku,

ma  akurat piękną tradycję, zwią-
zaną między innymi z pomaga-
niem Żydom podczas okupacji nie-
mieckiej na terenie mieszczącego
się wokół getta. Mogą się komuś
nie podobać poglądy i kazania
obecnego proboszcza, ale warto
uszanować pamięć tego, który w
okresie Holokaustu potrafił nad-
stawić własną głowę. Nic bowiem
w życiu nie jest całkiem czarne al-
bo całkiem białe. Całkiem dobre
albo całkiem złe.

Bardzo wielka była skala do-
bra, uczynionego przez śp.
Jana Pawła II, lecz dziś ro-

śnie liczba krytykantów, zarzucają-
cych mu tolerowanie wyuzdania
seksualnego w gronie prostych księ-
ży, a także najwyższych hierarchów
Kościoła Rzymskokatolickiego. Licz-
ba koszmarnych występków oby-
czajowych, a zwłaszcza szeroko
praktykowana pedofilia – to było
coś, co położyło się głębokim cie-
niem na pontyfikacie papieża Pola-
ka. Być może, w dużym stopniu od-
izolowanego od dostatecznej infor-
macji w mocno zhierarchizowanym
światku watykańskim, pełnym ob-
łudnych dostojników. Inna sprawa,
że samo prawo kanoniczne od da-
wien dawna nakłaniało do ukry-
wania seksualnych przestępstw ka-
płanów. Pranie brudów we wła-

snym domu przewidywała zarów-
no wydana w 1922 roku przez
Święte Oficjum instrukcja Crimen
Sollicitationis, jak i będący w 2001
jej kontynuacją list ówczesnego pre-
fekta Kongregacji Nauki Wiary Jo-
sepha Ratzingera, który nakazy-
wał okrycie niecnych czynów księży
– tajemnicą pontyfikalną. Całe
szczęście, że w tej chwili duchowni w
Polsce mają obowiązek zawiada-
miania prokuratury o przestęp-
stwach swoich kolegów po fachu,
niezależnie od tego, co się dzieje w
postępowaniu kanonicznym. Wy-
jątkowo długotrwałym i wykręt-
nym – jak wykazała sprawa zmar-
łego niedawno notorycznego pedo-
fila Andrzeja Dymera, któremu, jak
widać, kościelna mafia ślubowała,
że go nie opuści aż do śmierci. 

Dymer, szczeciński ksiądz,
który „naprawdę kochał
dzieci”, nawykł ponoć do

wykorzystywania seksualnego
chłopców w ognisku św. Brata Al-
berta. Władze kościelne doskonale
o tym wiedziały, ale tak przeciąga-
ły dochodzenie w sprawie tego mi-
łośnika efebów, żeby opinia publicz-
na nigdy nie dowiedziała się o osta-
tecznym wyniku procesu kanonicz-
nego. Tymczasem jurny Andriusza
piastował w Szczecinie funkcję dy-
rektora Instytutu Medycznego Ja-
na Pawła II i wyróżniał się nadzwy-
czaj jako prawdziwy talent w pozy-
skiwaniu funduszy. Seria artyku-
łów w miesięczniku „Więź” i odkry-
wająca prawdę audycja w TVN24
sprawiły, że nawet prymas Polski
arcybiskup Wojciech Polak niejako

uderzył się w piersi, stwierdzając:
„Niesłychana przewlekłość kościel-
nych procedur w sprawie ks. An-
drzeja Dymera oraz brak odpo-
wiedniego traktowania osób
skrzywdzonych na wielu etapach
tego postępowania, nie mają żadne-
go usprawiedliwienia”. 

T ragifarsa, w jaką zamieniło
się to kościelne postępowa-
nie, sprawiła, że kilka dni

przed śmiercią chorującego na ra-
ka pedofila zwolniono go wreszcie
z zajmowanych stanowisk. Jak na
ironię jednak, wbrew jasnemu sta-
nowisku prymasa, media bronią-
ce za wszelką cenę nawet ewident-
nych przestępców w sutannach,
ogłosiły zaraz, że oskarżanie Dy-
mera to jest bezpodstawne atako-
wanie Kościoła, który – choć oka-

zał się wyjątkowo grzeszny w ska-
li dwóch tysiącleci – wielu funda-
mentalistom wciąż myli się z bez-
grzesznym i nieomylnym Bogiem. 

N o cóż, oficjalnie ocenia się,
że w Polsce najwyżej jeden
procent księży dopuszcza

się seksualnych ekscesów, a w szcze-
gólności przestępstw na tle pedofi-
lii , ale jaka jest prawda, raczej się
nie dowiemy. Na pewno większość
duchownych nie ma z tymi wybry-
kami nic wspólnego, natomiast si-
łą rzeczy hańba spływa również
na nich. Tym bardziej, że Waty-
kan zaczął już coraz częściej karać
za takie niecne występki polskich
hierarchów i tradycyjna zmowa
milczenia przestaje być skuteczna. 

W Stanach Zjednoczonych
usiłujący zasłaniać się
krzyżem pedofile dopro-

wadzili do bankructwa niektórych
diecezji, które w sumie musiały wy-
płacić ich ofiarom 3 miliardy dola-
rów. W Polsce też najwłaściwszym
wyjściem byłoby nakładanie na
kryjący przestępstwa Kościół do-
tkliwych kar finansowych. Maza-
nie drzwi czerwoną farbą bowiem
– nie jest nawet prztyczkiem w nos.
A przecież zdecydowana większość,
jaką stanowią uczciwi duszpaste-
rze, wolałaby, żeby księże szeregi
jak najszybciej oczyścić z łajdaków. 

N a koniec zaś zdradzę, że
gdy po raz ostatni przystą-
piłem do spowiedzi w jed-

nym z kościołów na Ursynowie,
młody kapłan pytał mnie tylko: ile
razy robię „to” z żoną i w jakiej
konfiguracji. Poczułem się trochę
jak w domu publicznym. I od razu
pomyślałem, że takie zaintereso-
wania nasuwa spowiednikowi
przymusowy celibat. 

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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We wrześniu pożegnali-
śmy odchodzącego na za-
służoną emeryturę dyrek-
tora Domu Sztuki Andrze-
ja Bukowieckiego (Passa,
nr 39/1029). Minęło wła-
śnie 5 miesięcy od chwili,
gdy schedę po nim objął
Sławomir Gąsiewski. Z za-
ciekawieniem, ale także z
ostrożnością i pewnym dy-
stansem, obserwowaliśmy
pierwsze poczynania no-
wego dyrektora. 

Andrzej był przecież swego ro-
dzaju legendą, związaną z Do-
mem Sztuki od samego początku
przez 35 lat, Sławomir jest zaś na
Ursynowie postacią nieznaną.
Wiadomo było jedynie, że trafił
na Ursynów z niemałym dorob-
kiem i doświadczeniem w branży
filmowej. Był menedżerem kin
warszawskich, związany z Max-
filmem i Kinoteką, ostatnio kiero-
wał kinem Atlantic, poprzednio
pracował w Grodzisku Mazo-
wieckim, w Płocku i w Łochowie.
Wszędzie pozostawił po sobie do-
bre wspomnienia i wymierne suk-
cesy, modernizując ośrodki kultu-
ry, uruchamiając nowe multiplek-
sy i kina (Przedwiośnie w Płoc-
ku). Od początku zapewniał, że
ma zamiar kontynuować i twór-

czo rozwijać dotychczasowy do-
robek Domu Sztuki, wnosząc doń
swój zapał, powiew świeżości,
ambitne plany i nowe inicjatywy.

Złośliwość losu sprawiła, że
początek działalności nowego
dyrektora przypadł na wyjątko-
wo niesprzyjający okres. Pande-
mia w całym kraju wywróciła
wszystko do góry nogami, trzeba
było odwołać zaplanowane im-
prezy i zmierzyć się z nowymi,
zupełnie nieprzewidywalnymi
wyzwaniami. Ale na szczęście
nowemu dyrektorowi nie opadły
skrzydła, nie zraził się, nie poddał
i trzeba przyznać, udało mu się
sprostać trudnym zadaniom. 

Placówka nie tylko nie zaprze-
stała swojej działalności, ale, na
ile to jest możliwe, funkcjonuje
nadal. Działa modelarnia, warsz-
taty dla dzieci, zespoły taneczne
(flamenco, salsa i break-dance),
zajęcia baletowe i wokalne, joga,
Klub Seniora. Okres lockdownu
i obostrzeń wykorzystano na re-
mont i modernizację wnętrza,
nagrano płytę z muzycznymi ży-
czeniami świątecznymi.

Po odmrożeniu (20 lutego),
natychmiast wystąpił publicznie
teatrzyk dla dzieci ze spektaklem
muzycznym, a w najbliższą so-
botę (27 lutego) zobaczymy

dwukrotnie monodram „Zapiski
oficera Armii Czerwonej” w wy-
konaniu Piotra Cyrwusa. W po-
niedziałek (1 marca) scena mło-
dych aktorek zaprezentuje spek-
takl „Osiem kobiet”.

Dyrektor Gąsiewski stawia na
ludzi z pasją, jest otwarty na ini-
cjatywy społeczne dla każdej
grupy wiekowej, planuje wzno-
wienie działalności koncertowej
i kinowej, zamierza uruchomić
nowoczesne kino cyfrowe w roz-
dzielczości 2/4K z jednoczesną
modernizacją sali widowisko-
wej. Dom Sztuki ma być szansą
dla rozwoju młodych talentów,
stać się miejscem przyjaznym
wszystkim mieszkańcom Ursy-
nowa, do którego będzie się
chętnie przychodzić.

Cieszy fakt, że placówka zna-
lazła się w dobrych rękach, że
bogatą ofertę i inicjatywy wspie-
ra Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowo-Budowlanej Jary i dzielni-
cowy Wydział Kultury. Życzymy
dyrektorowi Gąsiewskiemu suk-
cesów i pomyślnej realizacji am-
bitnych zamierzeń. Trzymamy
kciuki, wierząc, że uda mu się
wcielić w życie nakreśloną wi-
zję. Jego działalności będziemy
się bacznie przyglądać.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Urząd dzielnicy Ursynów zaprasza na
wystawę z okazji 200-lecie urodzin arty-
sty. Stworzono ją z wierszy Cypriana Ka-
mila Norwida i tekstów krytycznych do-
tyczących prac poety, wzbogaconych ko-
piami jego rysunków i akwareli z archi-
wum Biblioteki Narodowej. 

Wystawę oglądać można przy urzędzie dzielni-
cy Ursynów (wejście od strony al. KEN). Rok 2021,
zgodnie z uchwałą Parlamentu RP, jest Rokiem
Norwida.

Cyprian Kamil Norwid był wielkim artystą
doby romantyzmu, obdarzonym wieloma ta-
lentami. Był geniuszem pióra, poetą i malarzem,
rysownikiem i rzeźbiarzem, tłumaczem i publi-
cystą, ponadto filozofem oraz badaczem kultur
i cywilizacji.

Wystawa „Piosenka Norwida” rzuca światło na
dzieła Cypriana Kamila Norwida w kontekście
odbioru poety przez krytykę. Ostatni wielki ro-
mantyk nieczęsto zbierał pochwały. Nie rozumia-
no jego poezji, nie była ona akceptowana. Mó-
wiono o nim, że to „ciemny” poeta – pewnie z
uwagi na ironiczny, czasem gorzki wydźwięk dzieł
Norwida. Publikował rzadko, a odkryty został do-
piero wiele lat po śmierci. Wzbudził zachwyt po-
etów młodopolskich i do dziś uznawany jest za jed-
nego z najwybitniejszych polskich poetów.

W najbliższą sobotę, 27 lu-
tego, w godz. 9.00 – 14.00
na parkingu przy urzędzie
dzielnicy Ursynów odbę-
dzie się kolejna akcja po-
boru krwi zorganizowana
przez Klub HDK Krewki
Ursynów. Krew szczegól-
nie w czasie pandemii CO-
VID-19 jest bezcennym da-

rem, który może uratować
komuś życie!

Ekipa Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie dołoży wszel-
kich starań, aby oddanie krwi
w czasie pandemii było bez-
pieczne. Ze względu na stan
pandemii COVID-19 wstrzyma-
ne zostają zapisy do bazy poten-

cjalnych dawców szpiku. Ważne
jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszyst-
kich zaleceń i nie przychodze-
nie na zbiórkę: z osobami towa-
rzyszącymi, z objawami infek-
cji, jeżeli mieliście styczność z
osobami, u których potwierdzo-
no zarażenie COVID-19.

- Ursynów od dawna wspiera
zbiórki krwi organizowane
przez „Krewki Ursynów”. Krew
zwłaszcza teraz jest bardzo po-
trzebna, dlatego kontynuujemy
akcję także podczas pandemii.
Robimy wszystko, aby zapew-
nić maksymalne bezpieczeń-
stwo uczestników. Dlatego za-
chęcam do pomocy i przekaza-
nia niezwykle cennego daru
podczas kolejnej sobotniej zbiór-
ki – mówi burmistrz Ursynowa,
Robert Kempa.

Sobotnia zbiórka krwi
Wystawa „Piosenka Norwida”

Człowiek z pasją w Domu Sztuki!

Zakończył się audyt bezpieczeństwa
4093 nieosygnalizowanych przejść dla
pieszych we wszystkich 18 dzielnicach
Warszawy. Cały proces trwał pięć lat, a
jego skala najprawdopodobniej była
największa na świecie. Teraz na najniżej
ocenionych zebrach miasto będzie wdra-
żać zmiany.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to w War-
szawie priorytet. Aby decyzje w tej sprawie po-
dejmować racjonalnie, odpowiednio ułożyć ko-
lejność działań i dopasować je do lokalizacji,
zdecydowano się przeprowadzić kompleksowy
audyt wszystkich przejść dla pieszych bez sy-
gnalizacji na drogach zarządzanych przez Za-
rząd Dróg Miejskich.

Gdy wiosną 2016 r. pierwsi audytorzy ruszali na
ulice badać nieosygnalizowane przejścia, mieli
świadomość, że rozpoczynają prawdopodobnie
pierwszy na świecie proces o tak dużej skali. W
przygotowanym harmonogramie mieli aż 4250
zebr do sprawdzenia, dlatego audyt został rozło-
żony w czasie, po kilka dzielnic rocznie. Ostatecz-
nie pod lupę trafiły 4093 przejścia. Pozostałe w
oczekiwaniu na audyt zyskały sygnalizację świetl-
ną lub zostały objęte przebudową.

Każde przejście sprawdzone na wylot
Dzięki temu Warszawa zyskała bazę danych,

jakiej najpewniej nie ma żadne podobnej skali

miasto na świecie. Kilkuosobowe zespoły audyto-
rów o różnych kompetencjach i doświadczeniach
(zawsze w skład wchodził doświadczony inży-
nier) każde takie przejście zbadały, zmierzyły
ruch, opisały jego otoczenie i oceniły na nim bez-
pieczeństwo w skali od 0 do 5. Każdy audyt wią-
zał się z opisem zagrożeń na przejściu i propozy-
cjami rozwiązania problemów. Każdy był potem
weryfikowany przez innego audytora.

To dało podstawy do podejmowania decyzji o
kolejności i tempie zmian poprawiających bez-
pieczeństwo na warszawskich ulicach. Miasto
opiera się na kompletnych i sprawdzonych da-
nych i wie, w których miejscach zmiany są najbar-
dziej potrzebne i gdzie przyniosą największy po-
zytywny skutek. Decydenci wiedzą, gdzie rozwią-
zaniem będzie przebudowa przejścia czy stwo-
rzenie azylu, a gdzie rozwiązaniem koniecznym
jest budowa sygnalizacji świetlnej. Jeśli np. głów-

nym problemem jest nadmierna prędkość kie-
rowców, często najlepszym rozwiązaniem jest
montaż progów. Jeśli zagrożenie stanowi słaba
widoczność, być może konieczne jest uporząd-
kowanie parkowania lub doświetlenie „zebry”.

Przejścia już się zmieniają
Pierwszą dzielnicą, w której pięć lat temu poja-

wili się audytorzy, było Śródmieście (368 przejść).
Potem sprawdzona została Ochota (207) i Pra-
ga-Południe (351). W 2017 r. zbadane zostały
przejścia na Bielanach (243), Mokotowie (347),
Targówku (218) i Ursynowie (222). W 2019 r. po-
miary i obliczenia objęły przejścia w Wawrze
(348), we Włochach (229), na Pradze-Północ
(155), Bemowie (171) i Żoliborzu (182). W ze-
szłym roku sprawdzano przejścia na Białołęce
(255), w Rembertowie (108), Wesołej (112), Ur-
susie (161), Wilanowie (117) i na Woli (299).

W sumie audytorzy wskazali 481 przejść, na
których bezpieczeństwo należy poprawić w pierw-
szej kolejności. To przejścia ocenione na 0, 1 i w
niektórych przypadkach na 2. Najwięcej (36
przejść w 31 lokalizacjach) w Wawrze. Najmniej
(12 przejść w 10 lokalizacjach) w Wesołej.

Ponieważ kolejne dane dotyczące dzielnic spły-
wały już w poprzednich latach, poprawa bezpie-
czeństwa będąca efektem audytu już trwa. Tylko
w zeszłym roku zmiany dotyczyły 100 przejść dla
pieszych w 30 lokalizacjach. W zdecydowanej

większości to właśnie przejścia bardzo nisko oce-
nione w audycie.

Wśród najważniejszych zmian można wymie-
nić m.in. przebudowane przejście w Al. Ujazdow-
skich przy al. Róż (powiększony azyl), komplet
przejść przez ul. Obozową (azyle i progi zwalnia-
jące), przejścia przez ul. Kijowską przy Dworcu
Wschodnim (sygnalizacja świetlna), przejścia
przez al. Waszyngtona przy Modrzewiowej i przy
rondzie Wiatraczna (azyle), a także wszystkie
przejścia na ul. Roentgena (progi zwalniające na
całej długości ulicy).

Audyt pozwoli na sukcesywne likwidowanie
niebezpiecznych miejsc. Warszawski samorząd
nie ma wpływu na tempo zmian w prawie i egze-
kucję przepisów na drogach, ale ma wpływ na in-
frastrukturę i ta od lat konsekwentnie w Warsza-
wie staje się bezpieczniejsza. 

z d m . w a w . p l

Warszawa z kompletnym 
audytem przejść dla pieszych
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Stanny dzieciom, 89. 
rocznica urodzin artysty

Jeden z najznakomitszych polskich twórców ilustracji książ-
kowej i prasowej, grafik, plakacista, rysownik, profesor kilku-
dziesięciu roczników studentów Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie Janusz Stanny (1932 – 2014) stworzył trzy książki
autorskie dla dzieci “O malarzu rudym jak cegła”, “Baśń o Kró-
lu Dardanelu” i “Koń i kot”! 

Wszystkie są białymi krukami w zbiorach Muzeum Książki
dla Dzieci. Piękne, zabawne, „edytorskie evergreeny“. Nie-
zmiennie aktualne, rymowane historie balansujące w niezwy-
kle urodziwy sposób na granicy tego co wyobrażone i realne.
Obok trzech książek autorskich Janusz Stanny zilustrował oko-
ło 200 książek dla dzieci.

Z okazji urodzin artysty zapraszamy na spotkanie z córką Ja-
nusza Stannego, Katarzyną Stanny, projektantką, wykładow-
czynią ASP i na premierę autorskich książek artysty w wersji vi-
deo słuchowisk. W czasie spotkania poznają Państwo warsztat
pracy wybitnego grafika, jego sposób pracy, książki wykonane
dla dzieci i liczne projekty okładek do znanych tytułów litera-
tury dziecięcej.

Spotkanie poprowadzi dziennikarka kulturalna, aktorka,
promotorka książki dla dzieci – Beata Jewiarz (pomysłodawczy-
ni wydarzenia i projektu „UCHOOKO“ – video książek). Książ-
kę „O malarzu rudym jak cegła“ w wersji video mogą Państwo
zobaczyć na youtube Kolejne dwa tytuły zostaną premierowo
przedstawione w czasie spotkania.

Spotkanie będzie realizowane w formule on-line (transmi-
sja LIVE na facebokowym profilu biblioteki) 28 lutego 2021 (nie-
dziela) godz. 15:00. Wydarzeniem towarzyszącym jest konkurs
plastyczny dla dzieci na postać Malarza rudego jak cegła! 

Organizator wydarzenia:
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w

Warszawie
Spotkanie odbywa się dzięki dotacji z Funduszu Popierania

Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Partnerzy wydarzenia:
ZAIKS, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydaw-

nictwo Wytwórnia, Wydawnictwo Marginesy.

Pomagamy przedsiębiorcom
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą korzystającym z zasobów lokalo-

wych mokotowskiego  ZGN i z powodu pandemii koronawiru-
sa pogorszyła się mu sytuacja finansowa, może ubiegać się o ob-
niżkę stawki czynszu za lokal.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu
22 549 37 21 lub 22 549 37 00.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

1% zostaw na Ursynowie!
Urząd dzielnicy Ursynów po raz jedenasty rozpoczyna akcję

„1% zostaw na Ursynowie”, której celem jest wsparcie ursynow-
skich organizacji pożytku publicznego w pozyskaniu środków z
odpisów od podatku od osób fizycznych. Urząd jak co roku two-
rzy listę organizacji, które działają na Ursynowie lub na rzecz Ur-
synowa. Można się na nią dopisywać wysyłając e-maila na ad-
res: promocja@ursynow.pl do 26 lutego 2021 roku. W tytule na-
leży wpisać „1 procent” oraz dołączyć ankietę (wszystkie infor-
macje oraz lista organizacji dostępne na stronie www.ursy-
now.pl).

Każdy z podatników, czyli osób fizycznych może przy rozlicza-
niu podatków przekazać kwotę 1% swojego podatku na rzecz wy-
branej organizacji pożytku publicznego. Urząd zachęca miesz-
kańców do wspierania w ten sposób organizacji, które mają
swoją siedzibę na Ursynowie, lub których aktywność jest ukie-
runkowana na rzecz Ursynowa i mieszkańców dzielnicy. Nawet
najmniejsza kwota to pomoc, która stanowi nieocenione wspar-
cie dla organizacji.

- Organizacje pożytku publicznego działające na Ursynowie
to ogromna wartość. To praca i zaangażowanie wielu osób, któ-
re swoją aktywnością zmieniają naszą małą ojczyznę. Dlatego za-
wsze apeluję do mieszkańców, aby swój 1% zostawili w naszej
dzielnicy. Szczególnie w czasie trwającej cały czas pandemii
COVID-19 każde wsparcie jest potrzebne - mówi burmistrz Ur-
synowa, Robert Kempa.
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Produkcja nowych pociągów metra „Var-
sovia” od czeskiej Skody weszła w kolej-
ny, ważny etap. Gotowe konstrukcje wa-
gonów transportowane są z Ostrawy do
Pilzna, gdzie zostaną pomalowane.

– Pierwszy z 37 nowych pociągów powinien
trafić do Warszawy jeszcze w tym roku. To histo-
ryczne, największe zamówienie na dostawę nowo-
czesnego taboru w historii naszego miasta. Na
bieżąco kontrolujemy przebieg produkcji, a przed
nami bardzo ważny etap – wagony będą malowa-
ne na docelowe kolory – powiedział Rafał Trza-
skowski, prezydent m.st. Warszawy.

Surowe pudło wagonu trafia na ciężarówkę i
transportowane jest do nowoczesnej lakierni Sko-
dy w Pilznie. Nowa hala lakiernicza ma 900 me-
trów i zmodernizowana została specjalnie na po-
trzeby dostawy pociągów dla Warszawy. Składa się
z 4 części: komory do piaskowania, śrutowania,
kabiny natryskowej i długiej kabiny lakierniczej.
Po obu stronach znajdują się 4 ruchome platfor-
my, które pozwalają na szybszą i bardziej komfor-
tową pracę przy malowaniu wagonów.

Pomalowanie jednego wagonu metra to nawet
kilka dni pracy. W pierwszej kolejności zabezpie-
czane są powierzchnie i elementy nie przeznaczo-
ne do malowania. Następnie wagon poddany jest
procesowi piaskowania, który ma na celu wyczysz-
czenie, ujednolicenie powierzchni oraz nadanie
jej odpowiedniej szorstkości pod nakładanie farby.

Po sprawdzeniu wszystkich spoin i ewentual-
nym uzupełnieniu mikroubytków, nakładany jest

podkład. Na tym etapie następuje również uszczel-
nienie i wypełnienie masą tłumiącą wewnątrz
wagonu. Na koniec nakładane są poszczególne
warstwy kolorów. Każda warstwa musi dobrze
wyschnąć przed nałożeniem kolejnej.

Kontrola techniczna wykonywana jest na każ-
dym etapie prac malarskich pudła wagonu. Po
ostatniej warstwie następuje ostateczna kontrola
lakieru i końcowy odbiór przez pracowników Me-
tra Warszawskiego, którzy są członkami zespołu
kontrolującego.

Wszystkie farby są zgodne z normą EN 45545-
2 dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go. Przed ostateczną wysyłką pojazdu ponownie
sprawdzany jest lakier i naprawiane drobne uster-
ki, które mogły wystąpić podczas montażu po-
szczególnych części i testowania pociągu.

Pierwszy z 37 pociągów metra Skoda Varso-
via, z zamówienia podstawowego, powinien tra-
fić do Warszawy pod koniec tego roku. Skoda
Transportation i Skoda Vagonka otrzymają za wy-
konanie zamówienia kwotę 1,308 mld zł netto. Za-
kup pociągów jest dofinansowany z projektów
unijnych.

Nazwę dla nowego pociągu metra wybrali
mieszkańcy w zorganizowanym konkursie. Na
nazwy, które zostały przedstawione do głosowa-
nia – MeWa, Morava, Siréna, Varsovia, Wavlak,
Zygmunt – mieszkańcy Warszawy oddali 7698
głosów.  Zwycięska okazała się nazwa „Varsovia”,
która w sumie zdobyła 2038 głosów.

z t m . w a w . p l

Trwa zbiórka sprzętu dla
uczących się zdalnie
uczniów zorganizowana
przez Młodzieżową Radę
m.st. Warszawy. Akcję
wesprze m.in. Politechni-
ka Warszawska. 9 lutego
podpisano umowę w tej
sprawie.

- Bardzo dziękuję za udział w
akcji Młodzieżowej Rady m.st.
Warszawy. Cieszę się, że rów-
nież Politechnika Warszawska
wesprze inicjatywę warszawskiej
młodzieży – to wyjątkowi młodzi
ludzie, z których część w przy-
szłości zasili szeregi studentów
PW. Politechnika przekaże w ra-
mach zbiórki sprzęt komputero-
wy zebrany w różnych swoich
jednostkach. Pomimo zakupio-
nych dotychczas 5 tys. kompute-

rów i laptopów, w stolicy wciąż
potrzebujemy sprzętu i oprogra-
mowania dla ok. 15 tysięcy
uczniów – mówi Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

- Doskonale rozumiemy jak
wielkim wyzwaniem jest prze-
niesienie szkolnego życia do
świata wirtualnego. Mam na-
dzieję, że sprzęt z Politechniki
Warszawskiej pomoże wielu
uczniom i nauczycielom w od-
zyskaniu komfortu nauki i pra-
cy - dodaje prof. dr hab. inż.
Robert Zalewski, prorektor ds.
studenckich Politechniki War-
szawskiej.

Zbiórka komputerów i innych
akcesoriów dla warszawskich
uczniów ruszyła 12 listopada
ubiegłego roku. Szkoły zgłasza-

ły zapotrzebowanie do dorad-
czyni Młodzieżowej Rady m.st.
Warszawy z Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyj-
no-Społecznych i Szkoleń (mail:
komputery@wcies.edu.pl, tel.
723 248 552), która koordynu-
je akcję i pośredniczy w przeka-
zywaniu sprzętu.

Do tej pory 90 warszawskich
szkół zgłosiło zapotrzebowanie
na sprzęt komputerowy dla swo-
ich uczniów, a już ponad 380
sztuk komputerów i innego
sprzętu IT trafiło bezpośrednio
do placówek (sprzęt przekazy-
wany jest potrzebującym na pod-
stawie umowy darowizny zawar-
tej między darczyńcą a szkołą).

Akcję Młodzieżowej Rady
m.st. Warszawy wspomogli do
tej pory: Metro Warszawskie,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji, Miejskie
Przedsiębiorstwo Realizacji In-
westycji, Biblioteka Narodowa,
Inter-Team sp. z o.o., Signify Po-
land Sp. z o.o. oraz mieszkańcy.
City Bank przekazał właśnie 200
nowych zestawów klawiatur i
myszek. Czekamy też na pierw-
szą transzę komputerów od fir-
my Orange oraz na Biuro Rzeczy
Znalezionych Urzędu m.st. War-
szawy, które przekaże blisko 200
tabletów i laptopów.

- Zachęcam wszystkich do
udziału w akcji, warto wesprzeć
naszych zdolnych uczniów – do-
daje wiceprezydent Kaznowska.

K G

Nabór do stołecznych
szkół ponadpodstawo-
wych w roku szkolnym
2021/2022, zgodnie z ter-
minarzem podanym przez
MEiN, rozpocznie się 17
maja.

Wnioski o przyjęcie do klas
pierwszych szkoły ponadpodsta-
wowej wraz z dokumentami bę-
dzie można składać od 17 maja
do 21 czerwca, a w przypadku
oddziałów dwujęzycznych, mię-
dzynarodowych, wstępnych,
sportowych, mistrzostwa spor-
towego, przygotowania sporto-
wego oraz oddziałów, do któ-
rych obowiązuje sprawdzian
uzdolnień kierunkowych - od 17
do 31 maja.

Od 1 do 14 czerwca w szko-
łach przeprowadzane będą
sprawdziany uzdolnień kierun-
kowych, kompetencji języko-
wych, predyspozycji językowych
i próby sprawności fizycznej (ter-
miny sprawdzianów ustalają dy-
rektorzy). Wyniki zostaną ogło-
szone do 17 czerwca.

Świadectwo ukończenia szko-
ły podstawowej oraz zaświad-
czenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty będzie można do-
łączyć do wniosku od 25 czerw-
ca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowa-
nych zostaną ogłoszone 22 lipca,
a listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych - 2 sierpnia. Po-
stępowanie uzupełniające w re-
krutacji do szkół ponadpodsta-
wowych będzie prowadzone od
3 sierpnia.

Uwaga! Te terminy nie doty-
czą szkół policealnych, branżo-
wych szkół II stopnia oraz szkół

dla dorosłych. Harmonogramy
postępowania rekrutacyjnego
do tych szkół ogłosi kurator
oświaty.

Warszawskie szkoły ponad-
podstawowe w roku szkolnym
2021/2022 przygotowały ok.  21
tys. miejsc. Najwięcej, bo aż 13
803, przygotowały licea ogólno-
kształcące, technika – 5968, a
branżowe szkoły I stopnia – 1198
miejsc.

Ósmoklasiści ze szkół prowa-
dzonych przez m.st. Warszawę
zalogują się loginami i hasła-
mi, które otrzymają w swojej
szkole podstawowej. Ucznio-
wie z innych szkół i miejscowo-
ści będą musieli samodzielnie
założyć konto.

Wydrukowany i podpisany
wniosek kandydat będzie skła-
dał w szkole pierwszego wyboru
wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie kryteriów.
Można będzie to zrobić osobi-
ście, przesłać skany mailem na
adres podany na stronie inter-

netowej szkoły lub złożyć bez-
pośrednio w systemie elektro-
nicznego naboru.

26 i 27 marca 2021 r. war-
szawskie licea, technika i szkoły
branżowe I stopnia przedstawią
swoją ofertę ósmoklasistom i ich
rodzicom podczas prezentacji
online „Wybierz szkołę dla sie-
bie” przygotowanych przez Biu-
ro Edukacji m.st. Warszawy we
współpracy z Fundacją Perspek-
tywy. Będzie można poznać
szkołę i porozmawiać na czacie
z jej przedstawicielami.

Młodzi ludzie poznają rów-
nież zasady rekrutacji do lice-
ów ogólnokształcących, techni-
ków i branżowych szkół I st. na
rok szkolny 2021/2022. Nato-
miast warszawscy doradcy za-
wodowi będą udzielać porad
dotyczących wyboru ścieżki
edukacyjnej. Dodatkowo, Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna
przedstawi zasady egzaminu
ósmoklasisty i przedmiotów eg-
zaminacyjnych.

16 785 interwencji Eko-
patrolu w celu pomocy
zwierzętom, 14 656 kon-
troli w związku z podej-
rzeniem spalania odpa-
dów, 3 356 usuniętych po-
jazdów-wraków. Jedne z
podstawowych zadań
strażników to profilakty-
ka i edukacja w zakresie
ochrony środowiska. 

Straż Miejska aktywnie działa
na tym polu, przeprowadzając
rocznie w sumie kilkadziesiąt ty-
sięcy interwencji.W ubiegłym ro-
ku praca strażników zyskała do-
datkowo nowe wyzwania, zwią-
zane z pandemią koronawirusa.

Ze względu np. na odbywane
przez mieszkańców kwarantan-
ny nie wszystkie interwencje
związane z ochroną środowiska
mogły dojść do skutku.

Ekopatrol
Gdy zwierzęta potrzebują spe-

cjalistycznej pomocy, na miejsce
udaje się Ekopatrol. Pracuje w
nim 43 wyszkolonych strażni-
ków. Dysponują oni 13 radiowo-
zami – w tym 5 elektrycznymi –
przystosowanymi do bezpiecz-
nego transportu zwierząt (prze-
wożonych np. do schroniska dla
bezdomnych zwierząt czy miej-
skiego ogrodu zoologicznego).

W 2020 roku strażnicy z tej
jednostki przeprowadzili 16 785
interwencji. Nieśli pomoc nie tyl-
ko zwierzętom bezdomnym, po-
rzuconym czy rannym, ale także
zwierzynie dziko żyjącej, która
przedostała się na teren Warsza-

wy. Zdarzały się interwencje do-
tyczące zwierząt egzotycznych,
które uciekły hodowcom lub zo-
stały wyrzucone z prywatnych
hodowli.

Działania Ekopatrolu wspie-
rają strażnicy z oddziałów tere-
nowych, którzy podjęli w tym
zakresie w minionym roku 3 273
interwencje.

Spalanie odpadów
W 2020 roku, w związku z po-

dejrzeniem spalania odpadów
w instalacjach do tego nieprze-
znaczonych, strażnicy przepro-
wadzili 14 656 kontroli. W więk-
szości dotyczyły one podejrze-

nia spalania substancji niedo-
zwolonych. W 13 322 przypad-
kach funkcjonariusze nie po-
twierdzili nieprawidłowości.

Podczas interwencji przepro-
wadzonych w minionym roku i
po stwierdzeniu, że doszło do na-
ruszenia przepisów prawa doty-
czących spalania, strażnicy na-
łożyli 672 mandaty karne, 910
razy zastosowali środki oddziały-
wania wychowawczego, sporzą-
dzili też 9 wniosków o ukaranie.

Realizacja zadań w tym za-
kresie głównie ukierunkowana
była na kontrole domów jedno-
rodzinnych usytuowanych na
obrzeżach miasta. Są to obszary
o mniejszym stopniu zurbani-
zowania, gdzie dostępność do
ciepła systemowego i sieci ga-
zowej jest w znacznym stopniu
ograniczona.

Kładzie się też duży nacisk
na edukację mieszkańców, in-

formujemy ich o negatywnych
konsekwencjach spalania śmie-
ci, wyjaśniamy również liczne
wątpliwości w zakresie przepi-
sów dotyczących ochrony śro-
dowiska.

Pojazdy usunięte – wraki
W 2020 roku Warszawę

oczyszczono z 3 356 pojazdów-
-wraków. 1 976 z nich trafiło na
specjalnie do tego przeznaczo-
ny parking. W 1 380 przypad-
kach wyegzekwowano usunię-
cie aut przez właścicieli lub
użytkowników.

Pojazdy-wraki blokują miej-
sca parkingowe, szpecą miasto i
są niebezpieczne dla środowi-
ska (np. gdy wyciekają z nich
płyny eksploatacyjne). Wobec
takich właśnie aut – zdewasto-
wanych, porzuconych, nieużyt-
kowanych, spalonych czy poko-
lizyjnych – strażnicy podejmo-
wali przewidziane prawem czyn-
ności. Wszystko po to, by jak naj-
szybciej zniknęły z parkingów
czy ulic miasta.

Najwięcej pojazdów usunięto
z dzielnic: Mokotów, Targówek,
Praga-Południe, Wola, Bielany,
Białołęka, Ursynów (łącznie 65
proc. pojazdów).

Kontrola odpadów
Strażnicy miejscy podejmują

również działania mające na
celu ujawnianie terenów zanie-
czyszczonych. Gdy tak się sta-
nie, właściciel terenu jest obli-
gowany do uprzątnięcia śmieci
i zanieczyszczeń. Strażnicy
sprawdzają później, czy zasto-
sował się do ich poleceń. Kon-
trolują również podmioty go-
spodarcze – szczegółowo
sprawdzają, jak pozbywają się
oni odpadów.

W 2020 roku strażnicy miej-
scy przeprowadzili 15 963 ta-
kich kontroli. Podczas interwen-
cji, w trakcie których stwierdzo-
no nieprawidłowości, nałożono
483 mandaty karne oraz zasto-
sowano 696 środków oddziały-
wania wychowawczego (np. po-
lecenia, pouczenia). Najwięcej
kontroli wykonano w dzielni-
cach: Mokotów, Wawer, Biało-
łęka, Wola – łącznie 40 proc.

Rekrutacja do stołecznych szkół

Nowe pociągi metra w docelowych barwach

Komputery dla warszawskich uczniów

Straż Miejska chroni środowisko
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Co będzie dalej z Bazarkiem?

Szanowni Państwo.

Już raz w 2018 r. skutecznie obroniłem „Baza-
rek na Dołku” przed likwidacją, ale sam fakt jego
istnienia przestaje być wartością samą w sobie.
Przykro mi to powiedzieć, ale gdy patrzę na targo-
wisko teraz, budzą się we mnie prawdopodobnie
te same emocje, które powodowały przeciwnika-
mi Bazarku kilka lat temu. Błoto, bałagan, prowi-
zorka. Zwracam się tu do Stowarzyszenia, które
usiłuje utrzymać dalszą kontrolę nad tym tere-
nem: nie to obiecywaliśmy warszawiakom! Nie tak
miał wyglądać Bazarek na Dołku, który zajął teren
dawnej pętli, ale w zamian miał zaoferować nową
jakość przestrzeni przyjaznej tak klientom i kup-
com, jak i okolicznym mieszkańcom. Nie zaofero-
wał, jego dewastacja postępuje. Tylko i wyłącznie
trudny czas pandemii oraz potrzeby zakupowe
ursynowian sprawiły, że do wybuchu głośnej dys-
kusji na temat stanu Bazarku na Dołku nie do-
szło wcześniej niż teraz, czyli w momencie moż-
liwej zmiany zarządcy terenu. 

W 2018 r. zrezygnowałem z szefowania Bazar-
kowi, by pozostać w zgodzie z prawem. Obecnie
jestem gotów złożyć mandat radnego, by pozostać
w zgodzie z tym, co obiecałem robiącym zakupy
ursynowianom oraz handlującym na Bazarku
kupcom. A obiecałem nowoczesny, schludny ba-
zar, który nie będzie dla naszej dzielnicy wstydli-
wym problemem. I będzie mógł z czasem prze-
nieść się w nowe miejsce, nie ciągnąc całego tego
wstydliwego nawisu wizerunkowego. Były kon-
kretne plany, była strategia transformacji baza-
ru, nie mogłem podejrzewać

, że gdy przestanę być prezesem Stowarzysze-
nia Kupców, wszystko to wyląduje w koszu.
Niestety, tak się stało. Nie miałem już na to
wpływu, ale nie zmienia to faktu, że do dziś
jest mi wstyd. Dlatego zamierzam naprawić nie
swoje błędy.

Proszę mi wybaczyć, ale nie będę odnosił się
zbyt wnikliwie do żenujących mnie argumen-
tów, którymi posługuje się obecny zarządca ba-
zaru. Rozumiem, że tonący brzytwy się chwyta.
Jak widać także, tonący w błocie i śmieciach.
Pozwolę sobie jednak przypomnieć obecnemu
zarządowi Stowarzyszenia Kupców, że gdy ja
przestawałem być prezesem, stan kasy Stowarzy-
szenia był imponujący. Przypomnę też, że prze-
nosząc bazar w nowe miejsce, mieliśmy szansę na
darmowe uprzątnięcie starego. Niestety, szansę
tę zniweczyła moja następczyni, która postano-

wiła (niestety nie mogłem jej powstrzymać, bo
nie zasiadałem już w zarządzie Stowarzyszenia)
zostać gwiazdą programu „Złomowisko” i wpu-
ściła ekipę filmową, a ta pocięła kontenery w
drobny mak. W efekcie firma Astaldi nie zgo-
dziła się na swój koszt uprzątnąć terenu (wa-
runkiem były całe kontenery), a kupców zrobie-
nie porządku kosztowało 160 tys. złotych. Wy-
rzuconych w błoto, bo pani Małgorzata Siarkie-
wicz chciała zaistnieć. Teraz to m.in. ona podpi-
suje się pod pismami, które mają zablokować
moją wizję ratowania Bazarku. Bo ratuję go dla
setek wspaniałych kupców i klientów. Ratuję go
przed kilkoma osobami przyspawanymi do swo-
ich stołków w Stowarzyszeniu.

Tak, chcę zawalczyć o to, aby mieć wpływ na
kształt najsłynniejszego kiedyś bazaru Warsza-
wy. Tak, startuję w przetargu na zarządzanie tym
terenem. Tak, gdy wygram, przestanę być rad-
nym, albowiem nie wolno mi doprowadzać do
konfliktu interesów. Myślę, że moi wyborcy dobrze
rozumieją tę decyzję, bo nadal będę działał zgod-
nie z ich interesem. A w ich interesie leży odbudo-
wa prawdziwego Bazarku na Dołku, kompatybil-
nego z nowoczesną dzielnicą, mogącego dalej się
rozwijać i dającego setkom kupców bezpośredni,
owocny kontakt z klientami. W cywilizowanych
warunkach. 

Nadal mam kontakt z dziesiątkami handlują-
cych na bazarze kupców. Chcę ich uspokoić – to
jest i będzie Wasz bazarek. Wasz, a nie kilku
osób w zarządzie stowarzyszenia, które potrze-
bują jedynie waszych głosów, natomiast nie przej-
mują się w jakich warunkach handlujecie i jak
długo będziecie to robić. Jakże często słyszę wła-
śnie od kupców, ale i od klientów: „Panie Piotrze,
źle się dzieje, niech pan coś z tym zrobi”. Jako
radny mogę apelować, nagłaśniać, ale na nie-
wiele to się zda, jeśli po stronie zarządcy terenu
nie ma może nawet nie dobrej woli, ale jakiego-
kolwiek pomysłu, jak dźwignąć Bazarek na Doł-
ku z wypełnionego błotem dołka. Mądre powie-
dzenie głosi „chcesz pomóc – zrób to sam”. A że
nie jestem człowiekiem, który lubi wymądrzać się
teoretycznie, więc zrobię to sam. Stworzę i dla
mieszkańców, i dla kupców nową perspektywę
przyjaznego handlu. Dokończę to, co zacząłem
wiele lat temu. Sprawię, że Ursynów nie będzie
musiał wstydzić się własnego targowiska. Idzie
wiosna, wszyscy zasługujemy na to, aby coś
wreszcie zmieniło się na lepsze. 

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

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

Bazarek na Dołku musi przestać 
być bazarkiem „w dołku”!
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Aż 3819 posadzonych
drzew, 42 092 m kw. no-
wych krzewów, 82 203 m
kw. łąk miejskich, tysiące
bylin, cebulek kwiato-
wych, roślin jednorocz-
nych. Do tego nowoczesne
systemy zarządcze poma-
gające lepiej działać, nowe
inwestycje, specjalistyczne
zabiegi dendrologiczne,
działalność edukacyjna –
to tylko część tego, co zro-
biono w 2020 roku, by
dbać o warszawską zieleń.

Pandemia miała wpływ rów-
nież na działania związane z zie-
lenią miejską, jednakże dzięki
współpracy biur i jednostek uda-
ło się zrealizować wiele różno-
rodnych przedsięwzięć.

Systemy zarządzania 
zielenią

Rok 2020 był rokiem wpro-
wadzania i dalszej rozbudowy
systemów pozwalających jesz-
cze lepiej dbać o zieleń w War-
szawie:

– Karta Praw Drzew – opra-
cowano dokument programowy
dla jednostek miejskich, który
zawiera Prawa Drzew wraz z
siedmioma standardami doty-
czącymi m.in. sposobu pielęgna-
cji zieleni, określania klas ryzyka
drzew, ochrony zieleni w proce-
sach inwestycyjnych oraz komu-
nikacji dotyczącej wycinek.

– Aplikacja MoDrzew – jest to
narzędzie wspomagające inwen-
taryzację i monitoring drzew,
przeznaczone dla ogrodników
miejskich. Aplikacja zbiera da-
ne o drzewach i automatycznie
wyznacza termin kolejnego
przeglądu w oparciu o ocenę kla-
sy ryzyka drzewa.

– Serwis mapowy m.st. War-
szawy – rozwój narzędzia ser-
wisu mapowego „Wiem o Wy-
cince”, które służy do informo-
wania mieszkańców o wycin-
kach drzew oraz serwisu zawie-
rającego dane o zieleni w mie-
ście (zakładka „Zieleń”).

– Mapa Koron Drzew – do-
starcza ona informacji o zasię-
gu koron drzew, gatunkach
drzew i ich stanie zdrowotnym,
co pozwala m.in. na oblicze-
nie stopnia pokrycia koronami
drzew poszczególnych terenów
czy ilości pochłanianego CO2
przez drzewa. W 2020 r. ode-
brano drugą, ostatnią część
mapy. Trwa przetwarzanie da-

nych umożliwiające ich wizu-
alizację w miejskich serwisach
mapowych.

– Mapa Lokalizacji Pni Drzew
– służy aktualizowaniu danych w
bazie zieleni z zakresu precyzyj-
nej lokalizacji drzew. W 2020
odebrano mapę dla północno-z-
achodniej części Warszawy. W
opracowaniu są narzędzia
umożliwiające import danych
do bazy zieleni.

– System Kategoryzacji Te-
renów Zieleni – w 2020 miasto
ruszyło z najnowszym projek-
tem, który ma na celu stworze-
nie modelu zarządzania tere-
nami zieleni względem ich ka-
tegoryzacji (ze względu na do-
minującą wartość – kulturową,
przyrodniczą lub społeczną).
Kategoryzacja posłuży do
stworzenia m.in.: wieloletnie-
go planu zarządzania terenami
zieleni, regulaminów parków
oraz systemu informacji 
terenowej.

Dbałość o tereny 
zieleni

Posadzono w 2020 roku 3819
drzew, a na 42 092 m kw. nasa-
dzono krzewy. Poza tym zasiano
82 203 m kw. łąk miejskich i wy-
łączono z koszenia (ze względu
na susze) 212 ha trawników. Na
miejskich terenach posadzono
aż 19 165 bylin oraz 286 659 ce-
bulek kwiatowych. Ukwiecionpo
2094 donice, a w kwietnikach
posadzono 104 822 roślin jed-
norocznych. To powierzchnia
4270 m2.

W pasach drogowych podda-
no renowacji 538,45 arów traw-
ników, a koszenie przeprowa-
dzono na 1074 ha.

Wykonano również prace pie-
lęgnacyjne 13359 drzew. A do-
datkowo zrealizowano szereg
prac specjalistycznych:

– inwentaryzację drzew i krze-
wów w Parkach: Morskie Oko,
Promenada, Cmentarz-Mau-
zoleum Żołnierzy Radzieckich;

– przeprowadzono ekspertyzy
107 drzew w parkach oraz 130
drzew rosnących w pasach dro-
gowych;

– założono wiązania koron na
62 drzewach - ma to na celu
wzmocnienie struktury drzew
(zapobiegnięcie ich rozłamaniu
lub wyłamaniu konarów), a tym
samym ich zabezpieczenie i
zwiększenie bezpieczeństwa w
ich otoczeniu.

Najważniejsze 
inwestycje

Mimo pandemii pracowano
nieprzerwanie nad tym, by nie-
zmiennie podnosić jakość miej-
skich terenów zieleni. Wśród
działań w 2020 roku znalazły
się m.in.:

– Otwarcie Pawilonu Edu-
kacyjnego Kamień – jest to
miejsce nowoczesnej edukacji
oraz lokalnej aktywności, z
której będą korzystać młodzi i
dorośli warszawiacy. Jest to
także platforma współpracy z
organizacjami pozarządowy-
mi oraz uznanymi ośrodkami
naukowymi.

– Rewaloryzacja parku Że-
romskiego – uzupełniono szatę
roślinną, wzmocniono frag-
menty skarp, zmodernizowa-
no infrastrukturę techniczną
oraz odnowiono fontannę z
rzeźbą Alina – dziewczyna z
dzbanem.

– Nowy skwer Kępna-Jagie-
lońska - w ramach realizacji za-
łożeń pięciu projektów z budże-
tu obywatelskiego przeprowa-
dzono kompleksowe prace
ogrodnicze, stworzono natural-
ny plac zabaw z górką sanecz-
kową, a także nowe ścieżki,
chodniki i zamontowano 14 la-
tarni solarnych.

– Modernizacja skweru Ad
Astra – posadzono urozmaico-
ną zieleń, stworzono żywopłot,
zamontowano nowe ławki, ko-
sze na śmieci, nawierzchnię
skweru oraz oświetlenie rzeźby.

– Modernizacje podwórek - w
ramach tych działań usuwano
nawierzchnię asfaltową, tworzo-
no tereny zieleni.

– Nowy plac zabaw na Gibal-
skiego – zmodernizowano oraz
rozbudowano istniejący plac za-
baw oraz wprowadziliśmy małą
architekturę: stoliki do gier, sto-
ły piknikowe, ławki, kosze na
śmieci i stojaki na rowery.

– Rewitalizacja terenu zieleni
wokół OSiR Mokotów - zmoder-
nizowano boisko do piłki noż-
nej, stworzono plac centralny,
naturalny plac zabaw i strefę
psiej aktywności, zamontowano
stoły do gier, licznie nasadzono
rośliny.

Projekty 
ekologiczne

Wisła to bardzo ważna dla
wielu warszawiaków część mia-
sta, dlatego miasto szczególnie
dba o jej okolice. Kładzie nacisk
również na działania ekologicz-
ne, dlatego w 2020 roku prze-
prowadzono m.in.:

– monitoring siedlisk i ostoi
ptaków lęgowych w obszarze
Doliny Środkowej Wisły,

– monitoring Obszaru Specjal-
nej Ochrony Natura 2000,

– działania ochronne siedlisk
kluczowych gatunków ptaków
Doliny Środkowej Wisły w wa-
runkach intensywnej presji aglo-
meracji warszawskiej,

– monitoring roślin w ramach
utrzymania efektów projektu
#WisłaWarszawska w celu
ochrony ptaków siewkowych,

– działania ochronne zagro-
żonych gatunków związanych z
siedliskami wodnymi na terenie
Warszawy,

– działania związane z ochro-
ną cieków i zbiorników wod-
nych, w tym tworzenie sztucz-
nych platform, renaturyzację,
usuwanie gatunków obcych,

– cykliczne akcje sprzątania
nadwiślańskich plaż i łęgów.

Działalność 
społeczna

W 2020 roku, z zachowa-
niem wszystkich zaleceń reżi-
mu sanitarnego, przeprowadzo-
no również akcje edukacyjne,
informacyjne oraz prowadzo-
no prace z wolontariuszami.
Wśród zorganizowanych wyda-
rzeń znalazły się m.in.: akcja
Lato w mieście, spływy kajako-
we, transmisje koncertów, te-
atr plenerowy, otwarty turniej
szachowy dla dzieci, akcja edu-
kacyjna Warszawskie Święto
Drzewa – Milion Drzew dla
Warszawy czy projekt eduka-
cyjny W Koronach Miasta.
Współpracowano też z ponad
90 wolontariuszami, którzy sa-
dzili i pielęgnowali zieleń.

Nowe obiekty 
i renowacje

W ubiegłym roku wymienio-
no ławki w parku Praskim i par-
ku Morskie Oko, ustawiono 939
nowych ławek, a wzdłuż pasażu
Wisławy Szymborskiej 12 replik
ławek projektu Jerzego Sołtana
z  lat 60.

Odbyło się także wiele remon-
tów: alejki w parku Skaryszew-
skim, chodnika na Polu Moko-
towskim, ciągu pieszego w pobli-
żu skweru przy ul. Mariensztat,
schodów w parku Agrykola, Eli-
zeum, oświetlenia na skwerze

Zaręby-Piorun, przy ul. Zaruskie-
go, Wału Wiślanego oraz odno-
wienie wiklinowych szałasów na
skwerze Kaliny.

Budżet 
Obywatelski

Zrealizowano również 59 pro-
jektów w ramach budżetu oby-
watelskiego, m.in. projekty:

– 600 ławek dla Warszawy;
– 140 drzew i 2300 krzewów

dla Białołęki;
– skwer Kępna-Jagiellońska;
– hamaki miejskie dla War-

szawy;
– labirynt z kolorowych i kwit-

nących krzewów i bylin na skwe-
rze Samuela Orgelbranda;

– parklet przy Dąbrowsz-
czaków;

– szachy w parku Skary-
szewskim;

– Zielony Służew nad Dolinką;
– Dog Park (skwerek psi);
– ochrona ptaków śpiewają-

cych w śródmiejskiej części Pola
Mokotowskiego.

Stolica Polski znalazła się w szesnastce miast zapro-
szonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę 
Europy. Nagroda przyznawana jest przez Komisję 
Europejską.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest corocznie przez
Komisję Europejską miastu wyróżniającemu się ze względu na kry-
teria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkań-
ców i ochrony środowiska. Akcja została zainicjowana 22 maja
2008 roku, a pierwszą nagrodę zdobył Sztokholm w 2010 roku. War-
szawa walczy o tytuł Zielona Stolica Europy 2021.

W bieżącej edycji bierze udział 16 europejskich miast. Są to: Bel-
grad (Serbia), Cagliari (Włochy), Dublin (Irlandia), Gaziantep
(Turcja), Gdańsk, Helsingborg (Szwecja), Izmir (Turcja), Koszyce
(Słowacja), Kraków, Logrono (Hiszpania), Rzeszów, Skopje (Ma-
cedonia Północna), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia), Warszawa
oraz Zagrzeb (Chorwacja).

– Warszawa robi wiele w kierunku zrównoważonego rozwoju i
cieszymy się, że to jest dostrzegane. Przystąpiliśmy do programu C-
40, czyli grupy najbardziej progresywnych klimatycznie miast,
zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy
świadomi wyzwań i trudności, jakie przed nami, ale stawiamy im
czoła. Rozwijamy zielono-błękitną infrastrukturę, a siłę naszego mia-
sta konsekwentnie budujemy na trzech filarach: zieleni, wodzie i po-
wietrzu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds.
zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st Warszawy.

Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku i dopuszczenie do
udziału w konkursie jest ogromnym sukcesem Warszawy, a jedno-
cześnie rozpoczęciem prawdziwej rywalizacji. Wnioski wszystkich
uczestniczących miast są aktualnie poddawane ocenie panelu eks-
pertów. Finaliści zostaną ogłoszeni w kwietniu br. Prezentacje
miast, które znajdą się w finale, przewidziane są na wrzesień 2021
r. Wtedy też, w trakcie ceremonii, która odbędzie się w Lahti, zo-
stanie ogłoszony zwycięzca.

Celem tego wyróżnienia jest nagradzanie miast (oraz zachęca-
nie innych) do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych,
mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności,
dbając jednocześnie o środowisko.

Doceniane są konkretne działania, takie jak:
– współpraca i partnerstwo między władzą, przedsiębiorstwami

i obywatelami, mające na celu rozwój i poprawę warunków życia
w mieście,

– wdrożenie rozwiązań zrównoważonego rozwoju,
– założenie oraz rozwój parków i terenów rekreacyjnych,
– nowoczesne podejście do gospodarki zarządzania odpadami,
– innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń,
– zintegrowane podejście do zarządzania miastem, zapewniają-

ce pozytywne i długoterminowe skutki.
Ważne jest, by nagradzać miasta, które podejmują starania, ma-

jące na celu ulepszenie środowiska miejskiego oraz rozwój w stro-
nę jak najzdrowszych i jak najbardziej zrównoważonych standar-
dów życia. Nagroda pozwala inspirować się wzajemnie i dzielić do-
brymi praktykami.

Dotychczasowymi zwycięzcami były: Sztokholm (Szwecja),
Hamburg (Niemcy), Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Nantes (Fran-
cja), Kopenhaga (Dania), Bristol (Wielka Brytania), Lublana (Sło-
wenia), Essen (Niemcy), Nijmegen (Holandia), Oslo (Norwegia),
Lizbona (Portugalia) i Lahti (Finlandia).

Troska o miejską przyrodę priorytetem

Warszawa Zieloną 
Stolicą Europy?
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Przezwyciężając kłopoty
wynikłe z pandemii, ze-
spół Urzędu Statystyczne-
go w Warszawie, pod kie-
rownictwem Zofii Kozłow-
skiej, opracował najnow-
szy Rocznik Statystyczny
Warszawy 2020. Jego da-
ne przygotowała do druku
grupa pracowników Urzę-
du pod kierownictwem
Anny Cacko. Redakcją i
korektą zajęły się panie:
Małgorzata Bieńkowska i
Joanna Podolska. 

Ludność Warszawy, pod
koniec drugiej dekady
naszego wieku, zwięk-

szyła się z 1700,1 w 2010 r. do
1790,7 tys. w 2019 r. Faktyczny
przyrost był znacznie większy ze
względu na to, że prawdopodob-
nie kilkadziesiąt tysięcy miesz-
kańców Warszawy nie jest za-
meldowanych, w tym wielu ob-
cokrajowców. W naszym mieście
prym wiodą kobiety. Jest ich 117
na 100 mężczyzn. Wśród senio-
rów (80 lat i więcej) jest ich 208.
Od kilku lat poważny niepokój
budzi w Warszawie bardzo niski
przyrost naturalny, który w 2019
r. wynosił 1,3 na tysiąc ludności.
Ciągle wysoki jest Warszawie
wskaźnik zgonów, wahający się
wokół 11 na tysiąc ludności. 

Głównymi przyczynami zgo-
nów w 2019 r. były choroby ukła-
du krążenia i rak. Niski przyrost
naturalny, skromny napływ lud-
ności w wieku produkcyjnym, a
przede wszystkim proces starze-
nia się ludności Warszawy po-
wodują, że szybko zmniejsza się
odsetek ludności pracującej  do
odsetka  ludności w wieku przed
i po produkcyjnym. W starych
dzielnicach Warszawy liczba lud-
ności nieprodukcyjnej zbliża się
do liczby ludności produkcyjnej.
W 2019 r. ludność w wieku nie-
produkcyjnym  na 100 osób w
wieku produkcyjnym wynosiła
w Warszawie 75 , w Łodzi 77, w
Białymstoku 66, w Krakowie 66.

Bardziej optymistycznym
wskaźnikiem ogólnej
poprawy życia w War-

szawie w ostatnich latach jest
przeciętne jego trwanie. Dla ko-
biet zwiększyło się z 81,6 w 2010
r do 82,9 w 2019 dla mężczyzn z
75,3 do 76,7 roku. W tym czasie
nastąpiła poprawa sytuacji
mieszkaniowej w Warszawie. Dy-
namicznie rozwijał się prywatny
ruch budowy mieszkań przezna-
czonych  na sprzedaż lub wyna-
jem. Mieszkania warszawskie no-
wo wybudowane w olbrzymiej
większości wyposażone są w no-
woczesne media. Powierzchnia
użytkowa nowych mieszkań,
przeznaczonych na sprzedaż i
wynajem w 2019 roku, wynosiła
56,3 m kw., natomiast w budow-
nictwie  indywidualnym 1,03,4
m kw. Wielki kryzys w ostatnich
latach przeżywa spółdzielczy
ruch budowlany.

Nad stanem zdrowia
mieszkańców Warsza-
wy i przyjezdnych do

naszego miasta, korzystających
z usług medycznych  czuwało w
2019 r. 8831 lekarzy, 1054 den-
tystów, 1995 farmaceutów,
14323 pielęgniarki i 1888 położ-
nych.  Biorąc pod uwagę zmniej-
szenie liczby szpitali warszaw-
skich  w latach 2010-2019 z 58-
51, tym samym zmniejszenie łó-
żek szpitalnych i wyjazd części
lekarzy i pielęgniarek warszaw-
skich do krajów zachodnich, już
w  2019 r. Warszawa odczuwała
deficyt  personelu medycznego,
który miesiące pandemii bole-
śnie pogłębiły. Deficyt ten powo-
dował wydłużenie kolejek pa-
cjentów do specjalistów i poważ-
ny wzrost cen za usługi prywat-
nej służby zdrowia, który nieste-
ty nie jest przedmiotem badań
statystycznych.  Dramatyczne-
mu wzrostowi cen lekarstw to-
warzyszył w Warszawie wzrost
liczby aptek z 331 w 2010 r. do
618. Wszystkie apteki warszaw-
skie mają prywatny charakter.

Liczba domów opieki społecz-
nej pozostała w 2019 r. na po-
ziomie z 2010 roku. Zmniejszy-
ła natomiast liczba miejsc w tych
domach. Ze świadczeń pomocy
społecznej skorzystało w War-
szawie w 2019 r. 31124 osoby.
Były to głównie świadczenia fi-
nansowe. Olbrzymi postęp na-
stąpił w Warszawie , w trakto-
wanym okresie, w dziedzinie
liczby żłobków, których liczba
wzrosła z 42 do 336.

Znaczna poprawa w la-
tach 2010-2019 została
zanotowana na  war-

szawskim rynku pracy. Liczba
pracujących wzrosła z 806,9 do
982,1 tys.  Przez cały czas domi-
nowali pracujący w handlu i przy
naprawach pojazdów samocho-
dowych. Stopa bezrobocia w
Warszawie zmniejszyła się w
tym czasie z 3,5 do 1,3 i była naj-
niższa w dziejach stolicy. Niższą
stopę bezrobocia miały w 2019 r.
Katowice(1,0) i Poznań (1,1)
Najwyższa występowała w Lu-
blinie, Kielcach , Łodzi i Rzeszo-
wie(od 4,9 do, 4,8).

Stosunkowo nieduży odsetek
mieszkańców Warszawy  zatrud-
niony jest w nowoczesnym prze-
myśle, mimo że przeciętne wy-
nagrodzenie miesięczne brutto
w przemyśle warszawskim zbli-
ża się do 7 tys. złotych.  Waha się
wokół 10 tys. zł w działalności fi-
nansowej, ubezpieczeniowej, in-
formacji i komunikacji. 

Mieliśmy w Warszawie  w ro-
ku akademickim 2019/2020 68
uczelni, w tym głównie prywat-
nych, blisko 225 tys. studentów
i 15,5 tys. nauczycieli akade-
mickich. Pytanie, jak to środo-
wisko oddziałuje na jakość pro-
dukcji i usług w Warszawie, sko-
ro w rankingach światowych
zarówno Uniwersytet jak i Poli-
technika Warszawska zajmują
dopiero 400. miejsce ? Poza tym
w kierunkach kształcenia na
uczelniach warszawskich dale-
kie miejsce zajmują studenci na-

uk medycznych i technik infor-
macyjnych.

Na warunki egzystencji
istotny wpływ ma po-
ziom cen na podsta-

wowe produkty żywnościowe,
artykuły przemysłowe codzien-
nego użytku, usługi, paliwa, le-
karstwa i środki higieny. W tej
dziedzinie badania statystyczne
w skali krajowej i warszawskiej
są bardzo nieprecyzyjne i wy-
rywkowe. W latach 2010-2019
„Rocznik Warszawa 2020” od-
notował następujące tendencje:

- stabilizację cen mięsa, duży
wzrost cen mleka i jego przetwo-
rów, mąki, jaj świeżych, warzyw,
a przede wszystkim ziemniaków;

- znaczny wzrost cen energii
elektrycznej, benzyny bezoło-
wiowej i sprzętu technicznego
domowego użytku.

Ceny usług, w tym usług le-
karskich i lekarstw, napraw
technicznego sprzętu domowe-
go nadal pozostają tajemnicą
statystyczną.

W statystce dotyczącej trans-
portu stołecznego na uwagę za-
sługują:

- bardzo dynamiczny wzrost
liczby pasażerów w porcie lotni-
czym im Fryderyka Chopina w

Warszawie w latach 2010-2019;
zagranicznych z 3,9 do 8,6 mln,
krajowych z 0,5 do 0,9 mln;

- wzrost liczby pojazdów sa-
mochodowych z 1145 tys. do
1639 tys., które zakorkowały wie-
le ulic nieprzygotowanych  do ta-
kiego rozwoju motoryzacji, któ-
ra osiągnęła standardy zachod-
nioeuropejskie. W komunikacji
miejskiej w 2019 r. najwięcej pa-
sażerów w ciągu doby przewozi-
ły autobusy miejskie (1641 tys.),
następnie tramwaje (812 tys.) i
szybka kolej miejska ( 60 tys.). W
2015 r. powstał w Warszawie sys-
tem rowerów publicznych, któ-
rych w 2019 r. było 5701.

W dziedzinie kultury , turyst-
ki i sportu „ Rocznik Warszawa
2020” odnotował:

- wzrost wydanych tytułów
książek i broszur do12321 w 2019
roku, w tym przede wszystkim
związanych z literaturą piękną,
przy regresie dotyczącym pod-
ręczników dla szkół wyższych;

- spadek tytułów i nakładów
wydawanych gazet codziennych
i czasopism. Warszawa w 2019
wydawała tylko 11 dzienników.

- liczba czytelników w biblio-
tekach warszawskich zmalała z
459 w 2010 r do  429 tys. w 2018

r. Przeciętny warszawiak nie
przeczytał w ciągu roku ani jed-
nej książki. Berlińczyk przeczytał
ich 12,  a londyńczyk 16. Ten
kryzys czytelnictwa kompromi-
tuje naszą stolicę i całą Polskę;

- cieszyć może natomiast
wzrost frekwencji w teatrach, ki-
nach i muzeach warszawskich.

Wdziedzinie sportu i
wychowania fizycz-
nego daleko nam do

norm europejskich. W 653 sek-
cjach sportowych w 2018 r ćwi-
czyło tylko 39,6 tys. mężczyzn i
17.4 tys. kobiet.  Największym
zainteresowaniem cieszy się pił-
ka nożna, strzelectwo sportowe,
judo, piłka siatkowa, koszyków-
ka  tenis. Lekkoatletykę ćwiczy
tylko 1867 warszawiaków, w
tym 952 kobiety. Mamy w War-
szawie 1 prawdziwy stadion lek-
koatletyczny, 9 stadionów pił-
karskich, 94 korty tenisowe i 41
pływalni. Nie jest to imponująca
infrastruktura sportowa na mia-
sto, które z inicjatywy swego pre-
zydenta w 1937 r. Stefana Sta-
rzyńskiego zaprosiło Międzyna-
rodowy Komitet Olimpijski, by
rozpocząć starania o zorganizo-
wanie w Warszawie olimpiady. 

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Ponad 17 tys. licencjonowanych
taksówek jeździło po ulicach
Warszawy w 2020 roku. Mimo
pandemii prowadzono czynno-
ści kontrolne wobec kierowców.
Wyniki są niepokojące – w po-
nad 40 proc. przypadków
stwierdzono nieprawidłowości.

Miasto dba o bezpieczeństwo osób
korzystających z przewozu osób lub
taksówek na terenie Warszawy. Wspól-
nie ze służbami kontrolnymi kontynu-
owano współpracę w zakresie działań
kontrolnych podmiotów wykonujących
transport drogowy osób.

W 2020 roku po warszawskich uli-
cach poruszały się 17 004 taksówki. To
o 5567 więcej niż w 2019 roku. Tak
znaczący wzrost to konsekwencja ure-
gulowania prawnego statusu przewo-
zu osób samochodem osobowym. Pre-
zydent m.st. Warszawy jako organ li-
cencyjny w 2020 r. wydał łącznie 1120
licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, w tym:

– 1062 licencje na wykonywanie kra-
jowego transportu drogowego taksów-
ką oraz 5999 wypisów z licencji,

– 35 licencji na wykonywanie krajo-
wego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób samochodem osobo-
wym oraz 58 wypisów z licencji,

– 23 licencje na wykonywanie krajo-
wego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób pojazdem samochodo-
wym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż
9 osób łącznie z kierowcą oraz 36 wypi-
sów z licencji.

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z
Policją, Urzędem Celno-Skarbowym,
Inspekcją Transportu Drogowego czy
Strażą Graniczną prowadził w 2020 r.
kontrole legalności przewozu osób tak-

sówką i samochodem osobowym na
terenie Warszawy, przestrzegania
przez przewoźników obowiązujących
norm prawnych, zarówno tych z za-
kresu transportu drogowego, jak i pra-
wa o ruchu drogowym, a także szero-
ko rozumianego prawa podatkowego
czy też prawa cudzoziemców w zakre-
sie legalności pobytu cudzoziemca na
terenie RP.

Efektem tej współpracy było prze-
prowadzenie 1207 czynności spraw-
dzająco-kontrolnych, które w 502 przy-
padkach zakończyły się stwierdzeniem
nieprawidłowości. Do najczęściej wy-
stępujących naruszeń należały:

– wykonywanie transportu drogowe-
go osób bez licencji (187 przypadków),

– wykonywanie transportu drogo-
wego osób pojazdem niezgłoszonym
do licencji (66 przypadków),

– brak kasy fiskalnej (200 przypad-
ków),

– brak badań kierowcy (176 przypad-
ków),

– brak identyfikatora lub nieprawi-
dłowo oznakowany pojazd (147 przy-
padków). 

Ponadto zatrzymano 52 dowody re-
jestracyjne. W przypadku 12 cudzo-
ziemców wykonujących przewóz osób
pojazdem nieoznakowanym jak tak-
sówka, Straż Graniczna wszczęła proce-
durę wyjaśniającą w zakresie legalno-
ści ich pobytu w Polsce. Szczególnie
niepokojący jest fakt ujawnienia wśród
kontrolowanych kierowców 5 osób po-
szukiwanych przez organy ścigania.

W efekcie nałożono 479 mandatów
karnych na łączną kwotę 322 380 zł
oraz skierowano 190 wniosków do są-
du w związku z odmową przyjęcia man-
datu. Dodatkowo Inspekcja Transportu
Drogowego prowadzi postępowania ce-

lem nałożenia kar w drodze decyzji ad-
ministracyjnych. Co ważne, suma kar
pieniężnych nałożonych w związku z
nieprawidłowościami stwierdzonymi u
tego samego przewoźnika podczas jed-
nej kontroli drogowej nie może prze-
kroczyć 14 tys. zł.

W czasie działań kontrolnych spraw-
dzono kierowców tylko pod kątem prze-
pisów prawa o ruchu drogowym. Spo-
śród 629 kierowców pojazdów nieozna-
kowanych “wykonujących transport”:

– 52 kierowców poruszało się pojaz-
dami bez uprawnień do kierowania,

– 3 kierowców było po spożyciu środ-
ków odurzających (narkotyki),

– 26 kierowców posługiwało się fał-
szywym prawem jazdy,

– 3 kierowców kierowało po spożyciu
alkoholu,

– 80 kierowcom odholowano samochód.
W czasie kontroli, po stwierdzeniu

nieprawidłowości, są podejmowane
określone działania – począwszy od
udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia,
po wszczęcie postępowania administra-

cyjnego o cofnięcie licencji w przypad-
ku ujawnienia ponownego naruszenia
tych samych przepisów prawa.

Realizując ustawowo nałożone obo-
wiązki, sprawdzono 346 przedsiębior-
ców w zakresie spełnienia wymogów
będących podstawą do posiadania
udzielonej licencji bądź zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego. W wyniku prowadzonych
postępowań administracyjnych:

– wydano 239 decyzji o cofnięciu posia-
danych uprawnień na transport drogowy

– wydano 174 decyzje o nałożeniu
kary (w wysokości 500 zł) na podstawie
art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie dro-
gowym, w związku z niezwróceniem
druku licencji bądź zezwolenia;

– wystawiono 165 tytułów wykonaw-
czych celem wyegzekwowania należ-
nych wierzytelności.

W 2020 r. przeprowadzono 61 po-
stępowań wyjaśniających w związku
ze zgłoszeniem pasażerów dotyczących
nieprawidłowo wykonanej usługi, z któ-
rych 7 zakończyło się udzieleniem prze-

woźnikowi ostrzeżenia, a w 2 przypad-
kach wszczęciem postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie cofnięcia posia-
danej licencji.

Weryfikacja zgłoszenia następuje po-
przez analizę dokumentacji przekaza-
nej przez zgłaszającego, wezwanie prze-
woźnika do złożenia wyjaśnień, uzy-
skanie informacji od korporacji taksów-
kowych oraz - w przypadku dalszych
wątpliwości - przeprowadzenie kon-
frontacji osoby zgłaszającej z przewoź-
nikiem celem ustalenia faktycznego
przebiegu zdarzeń. W 10 przypadkach
powiadomiliśmy urząd skarbowy w
związku z nieprawidłowościami w roz-
liczeniach dochodu.

Wsiadając do taksówki sprawdź:
– Czy pojazd posiada lampę na da-

chu z napisem „TAXI” wymaganą w
przypadku licencjonowanych taksówek
oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocz-
nym miejscu, znajduje się specjalny iden-
tyfikator opatrzony hologramem, zdję-
ciem kierowcy oraz opisany jego imie-
niem i nazwiskiem. Szczegółowy opis
dodatkowego oznakowania warszaw-
skiej taksówki dostępny jest pod linkiem:
http://www.um.warszawa.pl/aktual-
nosci/taxi-sprawd-zanim-wsi-dziesz-0

– Po wykonaniu usługi taksówkarz
zobowiązany jest wydać paragon fiskal-
ny zawierający m.in. numer boczny i
numer rejestracyjny taksówki. Paragon
za wykonany przejazd należy zawsze
zachować – w przypadku ewentual-
nych nieprawidłowości jest on podsta-
wą do późniejszych roszczeń.

– W przypadku podejrzenia, że usłu-
ga została wykonana niewłaściwie, pa-
sażer może złożyć zgłoszenie do Urzę-
du m.st. Warszawy, w tym również za
pośrednictwem portalu Warszawa
19115. G K

Kontrole taksówek i przewozów osób
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Nie raz zdarzało Ci się zło-
ścić na samorząd za stan
ulic, rozbite szkło i niedo-
pałki porozrzucane w par-
kach czy śmieci na pla-
cach zabaw? Nie wszyst-
kiemu winne są jednak
władze gminy, miasta
czy… sołtys. – Za czystość
na osiedlach odpowiada
zarządca nieruchomości,
na drogach publicznych
porządek gwarantować
ma zarząd drogi. – przy-
pomina Polska Izba Go-
spodarcza Czystości
(PIGC). 

Ale właściwie, kto konkretnie
i za co odpowiada? Jak należy
dbać o przestrzeń wspólną? W
jakich obszarach porządek po-
winien zapewnić samorząd, a w
jakich zarząd wspólnoty miesz-
kaniowej czy spółdzielni? Roz-
wiewamy wątpliwości z pomocą
PIGC. 

Porządek nie tylko 
w budynkach

Nienaganne utrzymanie czy-
stości terenów zewnętrznych to
pierwszy krok do budowania po-
zytywnego wizerunku. Obsługa
nieruchomości nie sprowadza
się do sprzątania tylko pomiesz-
czeń wewnątrz. Dbałość o wy-
gląd terenów zewnętrznych ta-
kich jak: trawniki, parki, klomby
oraz drogi i parkingi to nie tylko
kwestia estetyki, ale również
obowiązek jego właścicieli czy
zarządców tj. jak administracja
wspólnoty mieszkaniowej czy
spółdzielni. A obowiązków jest
niemało.

Do obowiązków właścicieli,
zarządców, itp. należy:

- strzyżenie trawników, usu-
wanie chwastów i chorych i prze-
kwitniętych kwiatów oraz dba-
nie o drzewostan

- aeracja, wertykulacja i pod-
lewanie trawników

- pielęgnacja żywopłotów, ro-
ślin hodowlanych oraz kwitną-

cych kwiatów, zależnie od pory
roku

- grabienie liści, usuwanie ga-
łęzi, konarów, zwierzęcych od-
chodów, śmieci itp.

- zabezpieczanie roślin przed
uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz przed szkodnikami czy
chorobami

- ręczne i mechaniczne zamia-
tanie chodników, dróg dojazdo-
wych, placów oraz parkingów

- odśnieżanie ręczna i mecha-
niczne oraz usuwanie gołoledzi

- mycie architektury na terenie
zewnętrznym np. znaki, oświe-
tlenie, kosze na śmieci itp.

- utrzymanie w czystości pla-
ców zabaw wraz z wyposażeniem.

- wywóz odpadów.
*Źródło: PIGC

Ten, kto 
administruje…

Jeśli chodzi o zarządców to
przeważnie zaliczamy do nich:
samorządy, spółdzielnie miesz-
kaniowe, wspólnoty mieszka-
niowe, itp. Zarządcy opiekują
się największymi obszarami te-
renów zewnętrznych, na któ-
rych wykonywane są w więk-
szości wszystkie wyżej wymie-
nione czynności. W związku z
tym najczęściej posiadają w
swoich strukturach wyspecjali-
zowane grupy pracowników
zajmujących się utrzymaniem
czystości terenów zewnętrz-
nych. Realizacja takich usług
wymaga ustanowienia harmo-
nogramów, w których zawarte
są zakresy wykonywanych prac
w podziale na czas wykonywa-
nia tych usług. Często zespoły te
posiadają profesjonalne maszy-
ny i urządzenia.

Wyspecjalizowane maszyny
do utrzymywania czystości: 

- kosiarki, kosy spalinowe, mi-
ni ciągniki z opcją koszenia, za-
miatania i zbierania oraz za-
miatarki

- ciągniki do koszenia i od-
śnieżania wyposażone w roz-

siewacze do piasku, soli czy in-
nych środków do zwalczania
śliskości

- urządzenia komunalne mo-
gące wykonać pracę zarówno w
okresie letnim jak i zimowym –
zamiatanie, koszeni ze zbiera-
niem, mycie powierzchni utwar-
dzonych, odśnieżanie, posypy-
wanie środkami zwalczającymi
śliskość.

- samochody do transportu
odpadów – pokosu, gałęzi, ko-
narów oraz śmieci.

*Źródło: Zakłady Usługowe
“EZT” S.A.

Firma zewnętrzna 
wykona zadanie

Niekiedy administratorzy te-
renów zewnętrznych, w drodze
postępowania przetargowego,
zlecają wykonanie prac wyspe-
cjalizowanym firmom sprząta-
jącym. Okazuje się, że koszty za-
trudnienia takiej firmy wcale nie
muszą być większe niż zatrud-
nienie własnego personelu. 

- Gdy podliczymy koszty za-
trudnienia łącznie z ZUS-em,
BHP, zastępstwami, chemią i
sprzętem oraz policzymy czas
poświęcony na nadzór to oferta
firmy sprzątającej może okazać
się bardzo korzystna.  – wyja-
śnia Michał Paździor, Technolog
ds. Czystości w Zakładach Usłu-
gowych „EZT” S.A.

- Równocześnie atutem korzy-
stania z outsourcerów jest to, że
obecnie firmy takie posiadają
wiedzę merytoryczną, doświad-
czenie, ogromne zaplecze sprzę-
towe oraz błyskawicznie reagu-
ją na potrzeby klienta. – kończy
ekspert.

Jak Cię widzą, 
tak Cię piszą…

Tworzenie harmonogramów
wykonywanych prac jest kluczo-
we w dbaniu o wizerunek okoli-
cy, ale nie tylko – pomaga rów-
nież odpowiednio monitorować
jej stan sanitarny. Dotyczy to

zwłaszcza czystości w miejscach
gdzie są większe skupiska ludzi,
np. na placach zabaw, skwerach,
w okolicach ławek czy wiat/kon-
tenerów na śmieci.

- Jeśli chodzi o wiaty/kontene-
ry na śmieci powinno się wpro-
wadzić segregacje na poszcze-
gólne frakcje: plastik, papier, me-
tal, szkło, bio, itp., zwłaszcza na
osiedlach mieszkaniowych ta-
kich jak bloki, kamienice. Admi-
nistratorzy starają się wywiązać
z obowiązków, natomiast nie jest
to łatwe z uwagi na duże skupi-
ska ludzkie. Trudności wynikają
najczęściej z braku zrozumienia
użytkowników względem prze-
strzegania zaleceń. – mówi Mi-
chał Paździor, Technolog ds.
Czystości w Zakładach Usługo-
wych “EZT” S.A. - Jedynym roz-
wiązaniem jest niekończąca się
edukacja, która przyniesie więk-
szą dbałość o środowisko oraz
ułatwi proces sprzątania. Należy
też pamiętać, że w takich miej-
scach oprócz procesu sprzątania
należy regularnie przeprowa-
dzać proces dezynfekcji i deraty-
zacji. – dodaje specjalista Zakła-
dów Usługowych „EZT” S.A.

Bezpieczeństwo 
priorytetem

W przypadku placów zabaw,
miejsc odpoczynku, itp. należy
regularnie wykonywać prace
czystościowe z wykorzystaniem
bezpiecznych preparatów myją-
cych, najlepiej ekologicznych,
ponieważ z tych miejsc najczę-
ściej korzystają dzieci. Nie nale-
ży zapomnieć również o stoso-
waniu środków dezynfekcyjnych
– jednak przestrzenie czyszczo-
ne w ten sposób powinny być
wyłączone z użytku do momen-
tu, aż użyta w tym celu chemia
przestanie być aktywna. Jeśli z
kolei w miejscach przeznaczo-
nych dla dzieci muszą być prze-
prowadzone okresowe prace, ta-
kie jak wymiana piasku, usuwa-
nie graffiti z małej architektury
itp., obszar robót trzeba wyłą-
czyć z użytkowania do momen-
tu zakończenia prac. 

Jak sprzątać 
bezpiecznie 

Koszenie, zamiatanie, cięcie,
przycinanie, usuwanie liści rów-
nież powinno być wykonywane
regularnie, w zależności od po-
trzeb i warunków. Podczas trwa-
nia tego typu prac należy odgro-
dzić/ zabezpieczyć miejsce ich
wykonywania oraz ochraniać
mienie stałe i ruchome, takie jak
budynki, samochody itp. Pozo-
stałe po zakończeniu robót odpa-
dy należy wywieść w miejsce
składowania, np. na wysypisko
odpadów biologicznych. 

A co z odchodami zwierzęcy-
mi, które również mogą być nie-
bezpieczne? Pasożyty i zarazki
zdarzają się zarówno w szczu-
rzych bobkach – tych nie braku-
je w piwnicach, na klatkach
schodowych czy ulicach, jak i w

ptasich ekskrementach, skumu-
lowanych w miejscach, gdzie do-
karmiane są gołębie. Groźne,
zwłaszcza dla innych zwierząt
bywają także odchody domo-
wych pupili: psów i kotów. Tu
jednak zasady utrzymania czy-
stości komplikują się.

Na spacer z workiem. 
I co dalej?

Sporym problemem zwłasz-
cza w parkach i na skwerach, ale
również na osiedlowych trawni-
kach są zanieczyszczenia po
zwierzętach. Oczywiście, sprzą-
tanie po psie i kocie to obowią-
zek właściciela, natomiast wiele
osób się z niego nie wywiązuje.
Zdaniem Michała Paździora,
Technologa ds. Czystości w Za-
kładach Usługowych „EZT” S.A.,
taki stan rzeczy może wynikać z
kilku przyczyn. -Zarządcy po-
winni w miejscach, gdzie wła-
ściciele spacerują ze swoimi pu-
pilami zamontować więcej spe-
cjalnych koszy dla zwierząt oraz
podajników zestawów higienicz-
nych. Należałoby również regu-
larnie uzupełniać materiały hi-
gieniczne. – radzi ekspert Zakła-
dów Usługowych „EZT” S.A.

Gdy trzeba 
zadbać o ulice

- Pielęgnacja ulic jest również
sporym wyzwaniem. W lecie
utrzymywanie czystości polega
na usuwaniu piasku, ziemi,
śmieci oraz martwych zwierząt,
w zimie dochodzi do tego do-
datkowo niedopuszczanie do śli-
skości jezdni i chodnika. -  pod-
kreśla Polska Izba Gospodarcza
Czystości (PIGC). Na kim spo-
czywa obowiązek dbania o te
elementy infrastruktury? Za od-
powiedni stan drogi odpowiada
jej zarządca lub właściciel, z ko-
lei obowiązek usuwania mar-
twych zwierząt to jedno z zadań
gminy/samorządu/starostwa,
co jasno określają przepisy.

W okresie letnim prace doty-
czące utrzymania czystych ulic
powinno się wykonywać z wyko-
rzystaniem: zamiatarek ręcz-
nych, spalinowych oraz ciągni-
ków i miniciągników. Stosowa-
nie takich rozwiązań gwarantu-
je skuteczne i całkowite usunię-
cie zanieczyszczeń, przy równo-
czesnym bezpyłowym procesie. 

Odśnieżanie i usuwanie śli-
skości mi.in na drogach, placach
i parkingach powinno wykony-
wać się zamiatarkami, odśnie-
żarkami spalinowymi oraz cią-
gnikami opłużonymi z rozsiewa-
czem środków zwalczających śli-
skość. W przypadku mniejszych
powierzchni pracę można wy-
konać ręcznie z wykorzystaniem
łopaty do odśnieżania. Za utrzy-
manie czystości znajdującej się
wzdłuż nieruchomości musi za-
dbać każdy właściciel, co wyni-
ka z obowiązku prawnego. Pra-
ce takie należy wykonywać po
ustaniu i w trakcie opadów śnie-
gu oraz przy oblodzeniach na-

wierzchni, aby zapewnić bezpie-
czeństwo użytkownikom.

Najczęściej używanym środ-
kiem do przeciwdziałania osa-
dzaniu się śniegu i lodu jest:

- sól drogowa (Chlorek Sodu),
która ma zły wpływ na roślin-
ność. Koroduje elementy meta-
lowe. Niszczy odzież, a nawet
infrastrukturę drogową jak kra-
wężniki, kostkę brukową czy pły-
ty drogowe. Działa do tempera-
tury -7 stopni Celsjusza.

Dostępne są alternatywne roz-
wiązania:

- Chlorek Magnezu – ten ro-
dzaj soli ma właściwości higro-
skopijne. Bardzo dobrze roz-
puszcza się w wodzie i działa na-
tychmiast na śnieg i lód. Jest ak-
tywny nawet do -50 stopni Cel-
sjusza.  Ma obojętne pH i brak
widocznych śladów po roztwo-
rze soli na powierzchni drogi czy
chodnika. Całkowicie ulega bio-
degradacji i w 100 % jest bez-
pieczny dla roślin.

- Chlorek Wapnia – również
jest higroskopijny, natomiast do-
datkową właściwością jest jego
reakcja z wilgocią, podczas któ-
rej wytwarza ciepło. Dzięki tej
właściwości szybko i skutecznie
pozbywa się śniegu i lodu. Dzia-
ła do temperatury -30 stopni
Celsjusza i podobnie jak chlo-
rek magnezu nie pozostawia za-
brudzeń.

*W powyższym zestawieniu
najskuteczniejsze są Chlorek Ma-
gnezu i Wapnia, natomiast Chlo-
rek Sodu ma najniższą skutecz-
ność. Jedynym argumentem
przemawiającym za Chlorkiem
Sodu jest cena. Natomiast nale-
ży pamiętać o niskiej skuteczno-
ści Chlorku Sou - max do -7 Stop-
ni, niskiej wydajności tego środ-
ka oraz o jego negatywnym
wpływie na środowisko natural-
ne oraz infrastrukturę drogową.
– podkreśla Polska Izba Gospo-
darcza Czystości (PIGC). 

- Wybierając środki do usu-
wania śliskości zarządcy powin-
ni skalkulować efektywność
wraz z czasem pracy, degradacją
sprzętu i urządzeń oraz infra-
struktury. Ważny jest też wpływ
wybranych środków na środo-
wisko naturalne. Może się bo-
wiem okazać, iż to co tanie, w
rzeczywistości jest drogie. – pod-
sumowuje Michał Paździor,
Technolog ds. Czystości Zakła-
dów Usługowych „EZT” S.A.

Reasumując: utrzymanie te-
renów zewnętrznych jest czyn-
nością ważną i potrzebną. W
trakcie  tworzenia harmonogra-
mów oraz wykonywania prac
związanych z dbaniem o czy-
stość powinniśmy mieć na uwa-
dze nie tylko to, aby nasze oto-
czenie było schludne – pamię-
tajmy, że czystość oznacza rów-
nież bezpieczeństwo i że prace
tego typu powinny się odbywać
z poszanowaniem środowiska
naturalnego.

A n e t a  W i l b r a n d t
D y r e k t o r  B i u r a  Z a r z ą d u  P I G C

Jak dbać o przestrzeń wspólną?

Niskie temperatury powietrza, opady
śniegu i trwająca pandemia koronawi-
rusa to trudny okres dla osób w kryzysie
bezdomności. Aby zapewnić im pomoc,
miasto otwiera dodatkową placówkę, w
której mogą znaleźć schronienie.

– Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują
ochrony przed wychłodzeniem w okresie zimy
oraz pomocy w radzeniu sobie ze skutkami pan-
demii – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastęp-
czyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzial-
na m.in. za obszar miejskiej pomocy społecznej. –
Kolejna placówka, którą właśnie uruchomiliśmy
w miejskim budynku przy ul. Paska 10, działa ca-
łodobowo i zapewnia 20 miejsc noclegowych.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą tam znaleźć
schronienie i otrzymać wyżywienie – podkreśla wi-
ceprezydentka.

Podobna placówka, która dysponuje interwen-
cyjnymi miejscami noclegowymi, działa również
przy ul. Myśliborskiej 53 – obydwa punkty prowa-
dzi miejska jednostka Warszawskie Centrum In-
tegracji „Integracyjna Warszawa”.

– Łącznie w Warszawie dysponujemy ponad
1,4 tys. miejsc dla osób w kryzysie bezdomności.
To zarówno schroniska, ale również noclegow-
nie, ogrzewalnie i placówki z interwencyjnymi
noclegami – zaznacza wiceprezydentka, Aldona
Machnowska-Góra.

Miasto zapewnia również posiłki i paczki żywnościo-
we w sześciu jadłodajniach na terenie miasta oraz moż-
liwość kąpieli w łaźniach. Po ulicach Warszawy jeździ
też specjalny autobus, tj. Mobilny Punkt Poradnictwa,
w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać
wsparcie, poradę, informację, ogrzać się oraz dotrzeć
do placówki, w której otrzymają dalszą pomoc. 

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności
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Z aktorką Hanną Konarowską o nowym mini serialu „Pani Ka” i nie tylko o tym

Czasem bez social mediów ani rusz...
KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA::

CCzzyy mmoożżee nnaamm PPaannii zzddrraaddzziićć,,
jjaakk zzrrooddzziiłł ssiięę ppoommyyssłł pprroodduukk-
ccjjii ppiieerrwwsszzeeggoo ppoollsskkiieeggoo mmiinnii
sseerriiaalluu iinntteerraakkttyywwnneeggoo?? 

HHAANNNNAA KKOONNAARROOWWSSKKAA:: Po-
mysł jest wynikiem wielu bab-
skich rozmów, niektórych na-
wet bardzo wesołych (śmiech),
z moimi wieloletnimi koleżanka-
mi, z którymi uwielbiam praco-
wać i spędzać czas wolny  – z
Zofią Karaszewską i Katarzyną
Urbańską. Zastanawiałyśmy się
często, co możemy wspólnie zre-
alizować. Każda z nas jest akurat
w takim momencie swego życia
zawodowego, że chciałaby zro-
bić coś swojego, coś według wła-
snego pomysłu i na wła-
snych zasadach. Po bu-
rzy mózgów doszły-
śmy do wniosku,
że powinien to
być mini serial,
do którego Zo-
sia napisze
scenariusz,
Kasia go wy-
reżyseruje, a
ja w nim

zagram.
Mini serial to
formułą, która
bardzo zyskuje teraz
na popularności i
nam ta formuła
akurat odpo-
wiada. Ale
ponieważ
chciały-

śmy również, aby było to coś ory-
ginalnego, nowego na polskim
rynku filmowym, postanowiły-
śmy, że wyprodukujemy mini se-
rial interaktywny.

CCzzyyllii jjeesstt PPaannii nniiee ttyyllkkoo oodd-
ttwwóórrcczzyynniiąą ggłłóówwnneejj rroollii,, aallee rróóww-
nniieeżż wwssppóółłpprroodduucceennttkkąą sseerriiaalluu??

Tak, w trójkę wraz z Kasią i
Zosią jesteśmy producentkami.

AA sskkąądd wwzziiąąłł ssiięę ppoommyyssłł nnaa ppoo-
rruusszzeenniiee tteemmaattuu ssiillnneejj zzaalleeżżnnoośśccii
ppoommiięęddzzyy śśwwiiaatteemm ffiillmmoowwyymm aa
mmeeddiiaammii ssppoołłeecczznnoośścciioowwyymmii
oorraazz nnaa ttaakkąą wwłłaaśśnniiee,, aa nniiee iinnnnąą
ppoossttaaćć ttyyttuułłoowweejj bboohhaatteerrkkii ??

(śmiech Pani Hanny) No cóż
będę szczera. Jedną z głównych
przesłanek dla zajęcia się tema-
tem mediów społecznościowych
i ich wpływem na branżę filmo-
wą był fakt, że ja akurat jestem
taką aktorką, która zupełnie so-
bie nie radzi w tych mediach.
Często z Kasią i Zosią robimy so-
bie z tego po prostu żarty. Po-
myślałyśmy, że możemy ten fakt
„przekuć w coś pozytywnego” i
tak zrodził się pomysł na postać
głównej bohaterki serialu. Pani
Ka, która jest aktorką nieumiejęt-
nie poruszającą się w realiach
Facebooka i Instagrama.

ZZaasskkoocczzyyłłaa mmnniiee PPaannii ttąą sszzcczzee-
rroośścciiąą,, bboo zz tteeggoo,, ccoo wwookkóółł wwii-
ddaaćć,, wwsszzyyssccyy rraacczzeejj cchhccąą ssiięę
cchhwwaalliićć ttyymm,, jjaakk bbaarrddzzoo ssąą ppooppuu-
llaarrnnii ww mmeeddiiaacchh ssppoołłeecczznnoośścciioo-

wwyycchh,, jjaakk wwiieelluu mmaajjąą ttaakk zzwwaa-
nnyycchh ffoolllloowweerrssóóww ii jjaakk dduużżoo llaajj-
kkóóww oottrrzzyymmuujjąą iicchh ppoossttyy......

Nie mam z tym najmniejszego
problemu (śmiech). Uważam,
że o wartości i talencie aktora
nie świadczy jego popularność w
mediach społecznościowych.
Chociaż z drugiej strony mam
też świadomość, że ta popular-
ność może przekładać się na dal-
szy rozwój kariery aktorskiej.
Bardzo nam tym ubolewam.

CCzzyy ttoo oozznnaacczzaa,, żżee ddzziissiiaajj aakk-
ttoorr bbeezz ooddppoowwiieeddnniieejj lliicczzbbyy oobb-
sseerrwwuujjąąccyycchh ii ffaannóóww nnaa FFaacceebboo-
ookkuu ii nnaa IInnssttaaggrraammiiee mmoożżee zzaappoo-
mmnniieećć oo wwaażżnneejj rroollii ww ffiillmmiiee cczzyy
sseerriiaalluu?? CCzzyy ppooppuullaarrnnoośśćć ww ssoo-
cciiaall mmeeddiiaacchh mmoożżee mmiieećć wwppłłyyww
nnaa ttoo,, cczzyy aakkttoorr zzoossttaanniiee ww ooggóó-
llee zzaapprroosszzoonnyy nnaa ccaassttiinngg??

To, oczywiście, zależy od typu
produkcji filmowej. Przy dobo-
rze obsady aktorskiej do ambit-
nych produkcji, a zwłaszcza tak
zwanych produkcji z „wyższej
półki”, popularność w mediach
społecznościowych nie ma zna-
czenia. Tu liczy się przede
wszystkim właściwy dobór ak-
tora do danej postaci, talent i
umiejętności, doświadczenie i
oczywiście to, jak aktor wypad-
nie na castingu. Natomiast w
przypadku produkcji komercyj-
nych, kierowanych do widza ma-
sowego, aktywność aktora w
mediach społecznościowych ma
ogromne znaczenie. Myślę, że

osoby spoza branży na-
wet sobie nie uświa-

damiają jak duże.
Producenci, ob-
sadzający w jed-
nej z głównych
ról aktora, któ-
ry posiada dzie-

siątki czy setki
tysięcy fanów w
mediach społecz-

nościowych, od ra-
zu zapewniają fil-

mowi czy serialowi
wysoką oglądalność.

CCzzyyllii rreeżżyysseerroowwiiee
pprrzzeegglląąddaajjąą pprrooffiillee aakk-

ttoorróóww nnaa FFaacceebbooookkuu
ii nnaa IInnssttaa-

ggrraammiiee?? CCzzyy HHaannnniiee KKoonnaarrooww-
sskkiieejj zzddaarrzzyyłłoo ssiięę ddoowwiieeddzziieećć,,
żżee bbyyłłaa sspprraawwddzzaannaa ppoodd ttyymm
kkąątteemm?? 

Tak, wszyscy jesteśmy spraw-
dzani. Mnie już kilkakrotnie zda-
rzyło się usłyszeć, że mimo bar-
dzo udanego castingu, finalnie
nie otrzymam jednak roli, bo je-
stem mało aktywna i mało popu-
larna w mediach społecznościo-
wych. 

WW ppiieerrwwsszzyymm ooddcciinnkkuu sseerriiaalluu
oobbsseerrwwuujjeemmyy ffaałłsszz ww rreellaaccjjaacchh
ppoommiięęddzzyy ggłłóówwnnąą bboohhaatteerrkkąą ––
PPaanniiąą KKaa –– aa jjeejj kkoolleeżżaannkkąą zz bbrraann-
żżyy,, kkttóórrąą ssppoottyykkaa ppooddcczzaass ccaassttiinn-
gguu.. CCzzyy wwee wwssppóółłcczzeessnnyymm,, nniiee-
zzwwyykkllee kkoonnkkuurreennccyyjjnnyymm śśwwiiee-
cciiee ffiillmmuu jjeesstt jjeesszzcczzee ww ooggóóllee
pprrzzeessttrrzzeeńń nnaa pprraawwddzziiwwąą pprrzzyy-
jjaaźźńń ppoommiięęddzzyy aakkttoorraammii??

Oczywiście, że dzisiaj aktorzy
wciąż się ze sobą  przyjaźnią i
utrzymują dobre relacje koleżeń-
skie, tak jak działo się to dwa-
dzieścia i pięćdziesiąt lat temu.

Anna Czartoryska-Niemcz-
ycka gra w serialu aktorkę Lenę,
którą Pani Ka spotyka na castin-
gu. Ania jest prywatnie moją bar-
dzo dobrą koleżanką. Obie wza-
jemnie się wspieramy, ale oczy-
wiście – siłą rzeczy – również
konkurujemy o role w różnych
produkcjach filmowych. Gdy ja-
kiś czas temu spotkałyśmy się na
castingu, to pierwszą myślą, któ-
ra przebiegła przez moją głowę,
było to, że w tej sytuacji nie mam

co liczyć na rolę, bo na pewno
dostanie ją Ania. Gdy jednak fi-
nalnie dowiedziałam się, że w
roli, rzeczywiście, obsadzono
moja przyjaciółkę, to naprawdę
szczerze się ucieszyłam, bo darzę
ją wielką sympatią i zawsze jej
kibicuję.

PPaannii KKaa ttoo nniiee ttyyllkkoo aakkttoorrkkaa ii
aassppiirruujjąąccaa cceelleebbrryyttkkaa mmeeddiióóww
ssppoołłeecczznnoośścciioowwyycchh,, aallee rróówwnniieeżż
mmaammaa ii żżoonnaa..  NNaa ccoo ddzziieeńń mmuussii
ggooddzziićć zzee ssoobbąą ttee wwsszzyyssttkkiiee rroollee,,
ccoo wwccaallee nniiee jjeesstt ttaakkiiee łłaattwwee.. AA
jjaakk PPaannii uuddaajjee ssiięę sspprroossttaaćć tteemmuu
nniiee llaaddaa wwyyzzwwaanniiuu,, bboo wwiieemmyy,,
żżee jjeesstt PPaannii MMaammąą 1100-lleettnniieejj ZZoo-
ssii ii 22-lleettnniieejj MMaaii??

Myślę, że nie ma zasadniczej
różnicy pomiędzy aktorką a ko-
bietą pracującą w inny zawodzie.

Jeśli chce się świetnie wykony-
wać swą pracę i cały czas

rozwijać karierę zawodo-
wą, a jednocześnie być

jak najlepszą, ko-
chającą mamą i

partnerką, to
zawsze

jest to

wielkie
wyzwa-

nie.
Oczywiście,

tak jak znacz-
na część inten-

sywnie pracują-
cych mam, korzystam

z pomocy osób trzecich. Na co
dzień pomaga mi nasza wspa-
niała Pani Małgosia, która opie-
kuje się dziewczynkami, gdy ja
jestem w pracy. Przede wszyst-
kim jednak mam wspaniałego,
kochającego partnera, który so-
lidarnie dzieli się ze mną obo-
wiązkami rodzinnymi i domo-
wymi oraz cudowną, wspierają-
cą mnie rodzinę.  

JJaakkąą mmaammąą jjeesstt HHaannnnaa KKoonnaa-
rroowwsskkaa??

Zabieganą (śmiech). Staram
się być mamą uważną i wsłuchi-
wać się w prawdziwe potrzeby
moich córek. Wiem, że nie za-
wsze wychodzi mi to idealnie,
ale nie odpuszczam i cały czas
mocno nad tym pracuję. 

ZZaa cczzyymm nnaajjbbaarrddzziieejj PPaannii ttęęsskk-
nnii ww sswweejj pprraaccyy ww cczzaassiiee ppaannddee-
mmiiii ii oobboossttrrzzeeńń mmooccnnoo ooggrraannii-
cczzaajjąąccyycchh ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee ccaałłeejj
bbrraannżżyy ffiillmmoowweejj ii tteeaattrraallnneejj?? 

Chyba, jak większości z nas,
najbardziej brakuje mi po pro-
stu ludzi. Tęsknię zarówno za
kontaktem z widzem w teatrze,
bo ten kontakt jest dla aktora za-
wsze ogromną motywacją do
pracy i rozwoju, jak i za kontak-
tem z innymi aktorami, reżysera-
mi, członkami ekip produkcyj-
nych, których przed pandemią
na co dzień spotykałam w mej
pracy na planach filmowych oraz
podczas prób teatralnych.

PPaannii HHaannnnoo ooggrroommnniiee ddzziięę-
kkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę ii zzaa ttoo,, żżee zznnaa-
llaazzłłaa PPaannii cczzaass ddllaa cczzyytteellnniikkóóww
PPAASSSSYY ppoommiięęddzzyy pprreemmiieerrąą ssee-
rriiaalluu aa rroozzppoocczzęęcciieemm zzddjjęęćć ddoo
ddaallsszzyycchh ooddcciinnkkóóww sseerriiaalluu.. 

SSeerriiaall ddoo oobbeejjrrzzeenniiaa nnaa:: FFaacceebboo-
ookk PPaannii KKaa oorraazz nnaa pprrooffiilluu @@ppaa-
nnii__kkaa__ooffffiicciiaall..

Czy czasy, gdy to tylko scenarzysta decydował o losach
bohaterów filmu czy serialu, przejdą kiedyś do lamu-
sa? Czy widzowie mogą mieć wpływ na rozwój fabuły ?
Takie możliwości już dają nam produkcje interaktyw-
ne, których powstaje co prawda wciąż stosunkowo nie-
wiele, ale mówi się, że w dobie wciąż zyskujących na
popularności mediów społecznościowych oraz plat-
form telewizji streamingowej – jak Netflix czy HBO –
czeka je wielka kariera. 

Pierwszy polski serial interaktywny „Pani Ka” miał swą premie-
rę w miniony piątek 19 lutego na platformie IGTV. Produkcję moż-
na również oglądać na Facebooku. Tytułowa Pani Ka to niespełnio-
na aktorka, która marzy o wielkiej sławie w świecie show-biznesu
oraz o rozgłosie w mediach społecznościowych.  Biegając po castin-
gach do różnych produkcji filmowych, rozmyśla jednocześnie, jak
zwiększyć swe zasięgi na Facebooku i na Instagramie. Jest niepo-
prawną marzycielką, która w wolnych chwilach próbuje się wcie-
lać w role ulubionych postaci ze znanych filmów i książek. I tak, na
przykład, w pierwszym odcinku serialu wyobraża sobie, że jest
Holly Golightly ze „Śniadania u Tiffaniego”. Nieco roztrzepana i cha-
otyczna, ale obdarzona ogromnym urokiem osobistym i ciepłem Pa-
ni Ka już od pierwszych chwil zyskuje naszą wielką sympatię. W po-
stać wciela się aktorka Hanna Konarowska, a obok niej w produk-
cji zobaczymy jeszcze całą plejadę polskich gwiazd – Weronikę Ro-
sati, Annę Czartoryską -Niemczycką, Magdalenę Górską, Joannę
Osydę, Anitę Sokołowską, Katarzynę Zielińską, Piotra Borowskie-
go, Tomasza Ciachorowskiego oraz Sebastiana Cybulskiego. Już od
drugiego odcinka, który zostanie wyemitowany w najbliższy pią-
tek 26 lutego, widz zostanie zaproszony do współtworzenia fabu-
ły i będzie miał wpływ na dalsze losy bohaterów serialu.

O serialu Pani Ka, realiach współczesnego świata show biznesu
i jego uzależnieniu od mediów społecznościowych rozmawiam z od-
twórczynią głównej roli aktorką Hanną Konarowską. 

HHAANNNNAA KKOONNAARROOWWSSKKAA – aktorka filmowa, telewizyjna i te-
atralna, absolwentka nowojorskiego Lee Strasberg Theatre and
Film Institute. Debiutowała w 2006 roku na deskach Teatru Po-
lonia w roli Iriny w “Trzech Siostrach” Czechowa w reżyserii Na-
taszy Perry Brook i Krystyny Jandy. Spektakl odniósł wielki suk-
ces i był grany na deskach Polonii przez siedem kolejnych lat. ”. Wy-
stąpowała również w wielu innych sztukach cieszących się uzna-
niem widzów, jak chociażby „Pozytywni” w reżyserii Krzysztofa
Czeczota, „Miłość Ci wszystko wybaczy” w reżyserii Przemysława
Wojcieszki czy „Druga młodość bociana” w reżyserii Emiliana Ka-
mińskiego. W 2016 roku została wyróżniona  przez krytyków te-
atralnych za rolę Rozalindy w sztuce “Jak Wam się podoba” Wil-
liama Szekspira. Na koncie ma role w najpopularniejszych polskich
serialach, jak „Na dobre i na złe”, „Na wspólnej”, „Kryminalni”,
„Oficerowie”, „M jak miłość”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex”
czy „Barwy szczęścia”. Widzowie jednak najlepiej pamiętają ją z
roli policjantki Renaty w serialu “Pitbull” oraz jako naiwną sekre-
tarkę Marysię w komedii “Lejdis”. Prywatnie jest prawnuczką
Jana Parandowskiego – pisarza, eseisty, tłumacza literatury i au-
tora Mitologii; wnuczką aktora Andrzeja Szczepkowskiego i cór-
ką aktorów Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego.
Ma dwie córki: 10-letnią Zosię oraz 2-letnią Maję.
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Gdyby jeszcze na początku tego roku ktoś zadał pytanie o to, czy mamy
do czynienia z końcem pandemii, większość z nas odpowiedziałaby za-
pewne twierdząco. Zapowiedź powszechnych szczepień stworzyła na-

dzieję na pozbycia się wirusa SARS-CoV-2 z naszego życia. Pozbawiony możli-
wości tzw. transmisji straciłby swą moc. Bez udziału podatnych na zakażenie nie
mógłby przenosić się na kolejne i kolejne osoby. Łańcuch zakażeń zostałby przerwany, a o to wła-
śnie w walce z wirusami chodzi. Same bowiem nie mogą się rozmnażać. To wszystko wiemy i w
teorii wydaje się proste. Praktyka jest niestety bardziej skomplikowana. Składa się na to skutecz-
ność służby zdrowia i poznanie samego przeciwnika, w tym przypadku wirusa wykazującego skłon-
ność do mutacji. Listę czynników wpływających zakończenie pandemii można wydłużać niemal
w nieskończoność. 

Walkę z koronawirusem utrudnia fakt, że pożądany efekt można osiągnąć jedynie przy zaanga-
żowaniu całego społeczeństwa. Im jest ono bardziej świadome, tym lepiej. Żaden rząd nie pokona
pandemii, choćby miał do dyspozycji nawet najlepiej zorganizowaną służbę zdrowia, jeśli ludzie bę-
dą lekceważyć zagrożenie. Ignorowanie zaleceń oraz rozporządzeń epidemiologicznych jest wła-
śnie lekceważenia ryzyka. Konsekwencje tego mogą być opłakane zarówno dla tych, którzy się do
rygorów nie stosują, jak też dla wszystkich wkoło. 

Chociaż o koronawirusie SARS-CoV-2 wiemy coraz więcej wciąż pozostaje dużo niewyjaśnionych
kwestii. Kwestią zasadniczą jest jego pochodzenie. Według wersji podanej przez chińskie władze
ma pochodzić z targu rybnego w Wuhan. Rzekomo przeniósł się z nietoperzy na ludzi, a następnie

wraz z nimi zawędrował do niemal wszyst-
kich zakątków świata, siejąc spustoszenie
wśród mieszkańców na różnych kontynen-
tach. Nie wiadomo jednak, czy dane te to
cała prawda o wirusie. Kontrolerzy z WHO
podczas wizyt w kraju środka ujawnili wie-
le nieścisłości w oficjalnym przekazie chiń-
skim. Według nich władze Chin wiedziały
znacznie wcześniej, niż podawały to w ofi-
cjalnych informacjach przekazywanych za

granicę. Skoro tak, to może jakieś inne tajemnice dotyczące koronawirusa nie wypłynęły na świa-
tło dzienne. Zdumiewać może fakt, że w liczącej sobie niemal półtora miliarda populacji według chiń-
skich danych nie ma przypadków zachorowań na COVID-19, a w statystykach pojawiają się jedy-
nie osoby przybyłe spoza kraju. Są one objęte kwarantanną, co zapobiega rozprzestrzenianiu się pa-
togenu. Obecnie trudno nazywać SARS-CoV-2 koronawiruem chińskim, bo zmutował on na tyle,
że kolejne warianty rozprzestrzeniają się po całym świecie. Łatwość przenoszenia i powodowana
przez nie śmiertelność czynią je niezwykle groźnymi przeciwnikami ludzkości. Nie wiemy nadal,
jak długo utrzymuje się odporność po przebytym zakażeniu ani u osób zaszczepionych. Do ponow-
nych zachorowań dochodzi u jednych i u drugich. 

Pandemia przysporzyła nam wielu problemów, z którymi musimy sobie poradzić. Aby to osią-
gnąć trzeba sięgnąć po wszelkie dostępne środki.  Można się zastanawiać, które ze szkód wywo-
ływanych przez pandemię są najbardziej dotkliwe. Odpowiedź wcale nie jest prosta. Niemal
każda z branż poniosła straty. Oprócz turystyki, transportu, handlu i usług są one odczuwalne
w służbie zdrowia. Mówiąc wprost, wirus doskonale „współpracuje” z innymi chorobami, potę-
gując ich działanie. Przed takim zmasowanym atakiem trudniej bronić się komukolwiek. Tzw. cho-
roby towarzyszące COVID-19 czy też choroby współistniejące występują częściej u osób starszych.
Ze względów oczywistych stwarza to dodatkowe zagrożenie dla ich życia. Mając to na uwadze,
powinniśmy myśleć o tragicznych skutkach zakażeń seniorów i nie prowokować ich tam, gdzie
można tego uniknąć. 

Nośmy maseczki zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, zachowujmy bezpieczny odstęp od in-
nych, myjmy ręce lub dezynfekujmy, unikajmy zatłoczonych miejsc, zwłaszcza zamkniętych 
pomieszczeń. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wszystkie środki przeciw wirusowi

L iberałowie – tak rządowego, jak i samorządowego szczebla – uporczywie
przekonują lud jakoby powszechna prywatyzacja była “słowem kluczem”
dla gospodarki. Resztę problemów załatwi wolny rynek, który rzekomo

w sposób naturalny koryguje wszelkie błędy. Jakoś tego nie widać. W połowie stycz-
nia 2011 r. na sesji Rady Warszawy wybuchła regularna awantura. Kilkaset przy-
byłych na obrady osób okrzykami „Złodzieje!” zablokowało podjęcie uchwały o prywatyzacji Sto-
łecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Nie na długo. Siedem miesięcy później stołeczni rad-
ni wyrazili zgodę na sprzedaż 85 proc. akcji SPEC francuskiemu koncernowi energetycznemu Dal-
kia. Za wyrażeniem zgody na sprzedaż akcji zagłosowało 32 radnych, przeciwnych było 22, nikt nie
wstrzymał się od głosu. W swoich wystąpieniach ówczesna prezydent Hanna Gronkiewicz–Waltz
przekonywała, że prywatyzacja spółki ciepłowniczej oznacza mniejsze wzrosty cen za ciepło. Na mo-
cy zawartej umowy, 85 proc. akcji SPEC zostało zakupionych przez koncern Dalkia Polska za 1,44
mld złotych. Pozostałe 15 proc. akcji zostało nieodpłatnie przekazane pracownikom przedsiębior-
stwa. W wyniku działań rebrandingowych od stycznia 2015 r. spółki należące do Grupy Dalkia zmie-
niły nazwę na Veolia.  

SPEC było wiodącym dostawcą ciepła w Polsce, zarządzającym największym systemem ciepłow-
niczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie. System ma długość 1800 km. Spół-
ka zaspokajała około 80 proc. potrzeb cieplnych miasta, ogrzewając ponad 19 tys. obiektów. W
2009 r. SPEC osiągnęło blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży, zysk spółki wyniósł 36 mln
zł. Dziesięć lat później Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolii i Energii Warszawa S.A.
dzieliło zysk w wysokości ponad dwukrotnie większej (77 mln zł), natomiast w roku 2019 zysk spół-
ki wzrósł do ponad 89 mln zł. Jak widać zyski systematycznie rosną, ale o inwestycjach spółki na te-
renie Warszawy niewiele wiemy. Zdołałem doczytać się jedynie mętnego oświadczenia, że “zgodnie
z filozofią Veolii nasza firma kreuje i wdraża w stolicy rozwiązania efektywne energetycznie, zgod-
ne z polityką zrównoważonego rozwoju firmy Veolia, której jest częścią”. Trochę to jak masło maśla-
ne. I dalej: “Aktywnie angażuje się w życie miasta, działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego
wdrażając szereg inwestycji proekologicznych i współpracując w zakresie edukacji dzieci i młodzie-
ży. Poprzez aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją, sportem, kulturą, sztuką i na-
uką Veolia Energia Warszawa przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych”.   

Wponiedziałek 8 lutego w rejonie ul. Waszyngtona nastąpiła przerwa w dostawach cie-
pła. Ogrzewania nie miało blisko 30 budynków. Była to kolejna awaria sieci ciepłowni-
czej w okresie kilku tygodni. Najbardziej spektakularne były trzy potężne awarie, któ-

re dzień po dniu Veolia usuwała w rejonie ul. Jagiellońskiej na Pradze. Wystarczyło kilkanaście stop-
ni mrozu przez kilkanaście dni, by potwierdzić coraz częściej padające zarzuty, że inwestowanie w
sieć, jej unowocześnianie i zabezpieczanie przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz nie są moc-
ną stroną spółki Veolia. Miejscy aktywiści twierdzą, że jest to owoc utraty wpływu na spółkę ciepłow-
niczą w wyniku prywatyzacji SPEC w 2011 roku. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział,
że w resorcie powstanie grupa robocza, która zwróci się z żądaniem do Veolii o szczegóły działal-
ności od 2011 r. Najwyższy czas. 

Prywatyzacja SPEC uważana jest przez miejskich aktywistów za największą, obok reprywatyza-
cyjnej, aferę za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Aktywiści wielokrotnie pikietowali przed siedzi-
bą główną Veolii, domagając się m.in. skrócenia okresu wykonywania przyłączy do kamienic komu-
nalnych, do których miasto wydaje decyzje o doposażeniu w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Oka-
zuje się bowiem, że kaloryfery często służą za ozdobę ścienną w kamienicach, ponieważ Veolia nie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań jako monopolista i nie podłącza ich do centralnego ogrzewa-

nia. Pikietujący domagali się również
zahamowania podwyżek cen ciepła,
realnego wpływu środowisk lokator-
skich na działania zarządu spółki, a
także nieprzerzucania kosztów przyłą-
czy na budżet miasta. Faktem jest, iż
prywatyzacja SPEC nigdy nie została
sprawdzona przez Najwyższą Izbę
Kontroli ani przez żaden inny organ
śledczy. Faktem jest również to, że ko-

munalna spółka była własnością wszystkich warszawiaków, zapewniała nam ciepło i przynosiła mi-
lionowe zyski. SPEC posiadało gigantyczny majątek także w postaci wielu cennych nieruchomości
w Warszawie, więc cena, za jaką spółka została oddana w obce ręce nie robi wielkiego wrażenia. By-
ła ona czymś w rodzaju rodowych sreber, a takich żaden szanujący się właściciel nie sprzedaje.   

N a marginesie prywatyzacji SPEC prasa pisała, że jest to największa prywatyzacja w stoli-
cy od czasów słynnej sprzedaży za bezcen austriackiej spółce Ilbau stołecznych hoteli “Sy-
rena”. Prywatyzacja hoteli w 1997 r. zakończyła się aferą, skandalem, śledztwami oraz nie-

powetowanymi stratami dla miasta. Przygotowania do sprzedaży sieci hoteli “Syrena” trwały od 1995
r. Prezydentem Warszawy był naonczas Marcin Święcicki, a szefem klubu radnych Unii Wolności –
Paweł Piskorski. Majątek spółki to sześć hoteli - Metropol, Saski, Polonia, MDM, Warszawa i Nowa
Praga, a także budynek biurowy przy ul. Chmielnej. Od początku nad prywatyzacją unosił się odór
korupcji. Wpierw w prasie pojawiły się głosy, że cena 24 milionów dolarów za tak gigantyczny ma-
jątek to jakiś żart. Rzeczywiście, sam grunt pod hotelami był wart dużo więcej. Wkrótce pan Gernot
Leuthmetzer, dyrektor firmy Ilbau, ogłosił, że jakaś partia, w której nazwie jest słowo „Unia”, żąda-
ła od niego 800 tysięcy dolarów łapówki za kontrakt. Austriak twierdził, że osobą domagającą się pie-
niędzy był ktoś o nazwisku B...ski, ale dokładnego brzmienia nazwiska nie pamięta. Media speku-
lowały, że chodzi o ówczesnego wiceprezydenta Warszawy Pawła B., współzałożyciela warszawskich
struktur UW. Prokuratura nie spieszyła się jednak z podjęciem działań, które mogłyby zweryfikować
tę sensacyjną informację. Dopiero dziewięć lat później Paweł B. został zatrzymany przez CBŚ pod za-
rzutem przyjęcia łapówek w wysokości miliona zł i aresztowany przez sąd na trzy miesiące. 

Rewelacje austriackiego biznesmena nie opóźniły jednak, o dziwo, przygotowań do sprzedaży.
Komuś bardzo zależało na szybkim sfinalizowaniu transakcji. W dniu 14 marca 1997 r. wieczorem
parafowano umowę. Przewidywała ona, że Ilbau w ciągu dwóch tygodni wpłaci miastu 24 mln do-
larów, a w ciągu sześciu lat zainwestuje w budynki 42 mln USD. Gdyby wydano mniejszą sumę, róż-
nicę Ilbau będzie musiał zapłacić miastu jako karę. Austriacy zobowiązali się także, że nie zmienią
przeznaczenia większości budynków. Ilbau przejął 80 proc. udziałów spółki, 20 proc. zarezerwo-
wano dla pracowników. Jak wyglądała realizacja umowy, wie każdy warszawiak. Tak mniej wię-
cej przedstawia się prywatyzacja na warszawską modłę. Sprzedaż tak złotodajnego przedsiębior-
stwa jakim był SPEC – posiadającego budżet równy miejskiemu, wiele drogocennych nieruchomo-
ści oraz monopol na dostawę ciepła do miliona warszawskich mieszkań – to akt dywersji. 

T o także kolejny dowód na to, że Warszawie brakuje gospodarza na miarę Stefana Starzyń-
skiego, wizjonera dbającego o ciągły rozwój stolicy i poprawę życia jej mieszkańców. Je-
go słowa wygłoszone w radio 3 września 1939 r. powinny zdobić bramę do stołecznego ra-

tusza: “Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej War-
szawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięć-
dziesiąt, nie za sto lat, lecz dziś widzę wielką Warszawę!”.  Niestety, stolica Polski nie dorobiła się
jeszcze ratusza, więc nie byłoby gdzie zawiesić przesłania Stefana Starzyńskiego. To wstyd, by
urząd stolicy dużego państwa zrzeszonego w UE rozlokowywał się w kilku różnych miejscach. To
wstyd, by największa dzielnica stolicy państwa, jaką jest Mokotów, nie miała własnego ratusza. Jest
zarezerwowana pod ten cel działka przy ul. Merliniego, która od lat stoi pusta. Jest projekt archi-
tektoniczny ratusza, na który wydano kilkaset tysięcy złotych. Była wola i determinacja kolejnych
burmistrzów dzielnicy, by budować. Co stanęło na przeszkodzie? Nie co, tylko kto. Niegdysiejszy
pan prezydent Warszawy profesor Lech Kaczyński, który jednym podpisem zniweczył śmiałe pla-
ny mokotowskich samorządowców.  

Na stronie internetowej Instytutu Spraw Obywatelskich znalazłem niebywale trafną wizytówkę
dzisiejszej Warszawy: “A w Warszawie, mimo warstwy europejskiego lukru, rzeczywistość jest ma-
ło przyjemna. Na powierzchni wszystko wygląda nieźle, ale pod spodem zbierają się tysiące nieroz-
wiązanych problemów. Warszawa na pierwszy rzut oka to nowoczesne miasto, ale wystarczy tro-
chę podrapać, żeby zobaczyć korupcję, niszczenie środowiska naturalnego, deweloperską samowo-
lę, brak wizji rozwoju oraz fatalną jakość zarządzania”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

SPECjalistom oddaliśmy Warszawę...

„Prywatyzacja SPEC 
uważana jest przez miejskich 
aktywistów za największą, 
obok reprywatyzacyjnej, 
aferę za rządów Hanny 
Gronkiewicz-Waltz”

„Żaden rząd nie pokona 
pandemii, choćby miał do
dyspozycji nawet najlepiej
zorganizowaną służbę 
zdrowia, jeśli ludzie będą
lekceważyć zagrożenie”

12 lutego 2021: rozpoczął się chiński Rok Bawoła
(potrwa do 31 stycznia 2022)

Na melodię piosenki Czesława Niemena Płonie stodoła
parafraza oryginalnego tekstu Marty Bellan (Zbigniewa Adrjańskiego)

Mówią wszyscy dokoła, ojciec i teść, żona i mój brat:
Zaczął się Rok Bawoła, dobrą mam wieść, że zmieni ten świat.

To dla naszego miru przełomowy rok,
Upadnie reżim, zniknie wirus, będzie szok,

Pora złu stawić czoła, by z doła wyjść i zbudzić ze snu,
Trzeba zawołać: Alarm trwa! Jesteśmy na dnie!

Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech?

Mówią: Rusz się bawole! Nie możesz stać, nieczuły jak głaz.
Nie mów: ja to … lecz weź się w garść, bądź twardy choć raz.

Zawołaj głośno z nami: Mamy tego dość!
Strajkując z kobietami, wykrzycz swoją złość,

Gdy ojczyzna cię woła, coś dla niej zrób i nie stój jak wuj.
Taniec chochoła przerwać czas, najwyższy już czas!

Nim skończy się Rok Bawoła! Jest siła w nas!
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Prawie osiemdziesiąt lat,
jakie upłynęły od zakoń-
czenia II wojny świato-

wej i uformowania się naszego
państwa w obecnych granicach,
miało i ma istotny wpływ na po-
strzeganie historii Polski.  Wyni-
ka to głównie z faktu, iż najwięk-
sza część naszego obecnego spo-
łeczeństwa, to potomkowie
mieszkańców byłego Królestwa
Polskiego, którego terytorium
prawie w całości weszło w skład
obecnej Rzeczypospolitej. Moż-
na postawić tezę, że „Królewia-
cy” zdominowali ogląd naszych
dziejów.  Można także postawić
tezę, że dzieje Polaków poza
obecnymi granicami, w zdecy-
dowanej większości te na wscho-
dzie, są znacznie mniej rozpo-
znane i opisane, szczególnie w li-
teraturze naukowej.   Lukę tę  w
dużym stopniu, w odniesieniu
do XIXw.  i terenów południo-
wo-wschodnich dawnej Rzeczy-
pospolitej, wypełnia praca fran-
cuskiego historyka i pisarza Da-
niela Beauvois (ur. 1938). Jego
praca pt.: „Trójkąt ukraiński.
Szlachta, carat i lud na Wołyniu,
Podolu i Kijowszczyźnie 1793-
1914”, w 2006 r. uhonorowana
została Nagrodą im. Jerzego Gie-
droycia. Czwarte  jej wydanie
(791 stron drobnego druku)
ukazało się nakładem Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej
(Lublin 2018) i na przełomie
2020 i 2021 r. było dostępne w
warszawskich księgarniach.

Daniel Beauvois, Fran-
cuz, znający polski i ro-
syjski, a specjalizujący

się w tematyce ukraińskiej,
przedstawił w swojej pracy rze-
telny i bezstronny obraz dziejów
polskiej szlachty na Ukrainie w
XIX w.  Stefan Kieniewicz stwier-
dził, że Beauvois „podjął się cięż-
kiego trudu, że wyręczył nas w
zadaniu, którego sami nie mogli-
śmy się podjąć, że przodków na-
szych ocenił w sposób nieraz dla
nas bolesny, lecz zmuszający do
zastanowienia się. Czynił to bo-
wiem z niekłamaną dla nas sym-
patią oraz z nieukrywaną nie-
chęcią dla ówczesnych naszych
prześladowców...”. 

Z iemie Rzeczypospolitej
Szlacheckiej zabrane
przez Rosję najogólniej

można podzielić na kilka zasad-
niczych  części, różniących się
historią, uwarunkowaniami
przyrodniczymi i składem etnicz-
nym. Jedną z tych części była
prawobrzeżna Ukraina, podzie-

lona przez Rosjan na trzy guber-
nie: wołyńską, kijowską i podol-
ską, łącznie tworzące generał-g-
ubernatorstwo kijowskie.  We-
dług danych z ósmego spisu po-
wszechnego przeprowadzone-
go w Rosji w 1834 r., były one za-
mieszkałe  przez 5 150 198 ludzi,
w tym 4 282 439 chłopów ukra-
ińskich, 410 212 polskiej szlach-
ty oraz  457 547 Żydów. Cieka-
wym spostrzeżeniem Daniela
Beauvois’a jest ustalenie, że car-
ska administracja polską szlach-
tę i Żydów (porównywalnych
pod względem liczebności) zali-
czyła wspólnie  do „ciemnych sił
knujących przeciwko Rosji” (spi-
sek żydowsko-polski) i ukazem
17 sierpnia 1810 r. oddała obie
grupy pod nadzór ministerstwa
spraw wewnętrznych. 

Wwyniku katastrofal-
nych zniszczeń
Ukrainy w XVII w.

(powstanie Chmielnickiego
i wojny kozackie, wojny turec-
kie, a także najazdy tatarskie),
nastąpiło wyludnienie znacz-
nych obszarów. Polscy magnaci
prowadzili w XVIII wieku inten-
sywną kolonizację tamtejszych
włości. Znane są przypadki do-
browolnych przesiedleń całych
wsi, głównie z obecnego woje-
wództwa podkarpackiego,  ale
największą grupę stanowiła
szlachta-gołota  z województw
centralnych.  Dołączyła ona do
Polaków od dawna tam osia-
dłych, którzy służyli w  przybocz-
nych oddziałach magnatów, a
także pełnili najrozmaitsze funk-
cje  w administracji majątków
swoich chlebodawców. 

Wówczesnej Rosji
właścicielem mająt-
ku ziemskiego

(łącznie z przynależnymi do nie-
go „duszami”) mógł być tylko
szlachcic.  Na  prawobrzeżnej
Ukrainie warunku tego nie speł-
niało ponad 90 procent osób po-
dających się za polską szlachtę
Byli to ludzie biedni,  ale wolni
i mogli cieszyć się wieloma przy-
wilejami, m.in. nie płacili podat-
ków, nie podlegali przymuso-
wej służbie wojskowej, a jeżeli
służyli w wojsku – nie podlega-
li karom cielesnym. Przede
wszystkim mieli prawo kształ-
cić swoje dzieci, co dawało szan-
sę na  awans społeczny, a także
mogli uczestniczyć w samorzą-
dzie szlacheckim i szlacheckim
sądownictwie (do czasu). 

Szlachta rosyjska (w Ro-
sji), tożsama z właści-
cielami majątków ziem-

skich, była stosunkowo nielicz-
na. Beauvois podaje, że w 1680
r. jej liczebność wynosiła zaled-
wie 6500 osób. Ten sam autor
podał, że w 1795 r. 66,2%
szlachty Cesarstwa Rosyjskiego
stanowiła polska szlachta za-
mieszkała w tzw guberniach za-
branych (8 guberni). Taki stan
rzeczy niepokoił  przede wszyst-

kim rosyjskie władze, które w
tych setkach tysięcy wolnych lu-
dzi – gdyby udało się zmienić
ich status – upatrywały źródeł
dochodu dla budżetu i rekruta
do sił zbrojnych. 

Zmiana statusu ludności
polskiej, uważającej się
za szlachtę, a będącej

poddanymi cara, nie była sprawą
prostą. Wynikało to m.in. z li-
czebności tej grupy, a także praw
nadanych jej przez  rosyjskich
monarchów. Katarzyna II, zagar-
niając ogromne tereny Rzeczy-
pospolitej, zapewniła tamtejszą
szlachtę o zachowaniu jej  praw
i zrównaniu ze szlachtą rosyjską
(gramota z 21 kwietnia 1785 r.).
Prawa te potwierdził car Paweł I
w 1800 r. oraz car Aleksander I
– 2 kwietnia 1801 roku.  

Daniel Beauvois ustalił,
że od czasów Katarzy-
ny II do roku 1830 na

obszarach Rzeczypospolitej
przejętych przez Rosję „biedota
szlachecka, w większości bez
ziemi, dzięki „przywilejom” wio-
dła mimo wrogich zamiarów i
licznych groźnych planów ży-
wot stosunkowo spokojny. To
znaczy, że na mocy pradawnej
komitywy szlacheckiej ci sza-
raczkowie żyli, w mniejszym lub
większym stopniu, w orbicie i
na usługach możnych Polaków,
płacąc tradycyjny czynsz i wła-
snoręcznie uprawiając skrawek
ziemi, zamieszkując nienależą-
ce do nich zagrody bądź wypeł-
niając różne pomniejsze funk-
cje tytularne, które jednak po-
zwalały zachować im poczucie
godności”.

W1800 r. wśród
„szlachty-gołoty”
wyróżniano  trzy za-

sadnicze grupy: szlachtę okolicz-
ną, służbową i czynszową.
Szlachta okoliczna posiadała
własny skrawek ziemi. Szlachta
służbowa to grupa służących na
pańskich dworach, a szlachta
czynszowa to ludzie dzierżawią-
cy od wielkich feudałów skra-
wek gruntu i płacący tym feu-
dałom czynsz. „/…/ płacą
czynsz bardzo zróżnicowany  w
zależności od miejsca, jakości
uprawianej ziemi etc. oraz że tę
sumę uwzględniają inwentarze
majątku, w kontrakcie z właści-
cielami lub zarządcami, że jest
on niekiedy płacony ekonomom,
a niekiedy właścicielom lub – w
wypadku majątków państwo-
wych – izbom skarbowym i, po-
nadto, ludzie ci są wolni”. Ta gru-
pa szlachty – wówczas nazywa-
na „jednodworcami” – na przeło-
mie lat 70. i 80. XIX wieku była
bezlitośnie rugowana ze swych
siedzib przez ówczesnych wła-
ścicieli majątków, którzy do tego
celu wykorzystywali carską po-
licję oraz rosyjskie wojsko.

Od klęski Napoleona, a
szczególnie od  po-
wstania listopadowe-

go, władze rosyjskie starały się
zlikwidować kategorię „szlachty-
-gołoty”. W ukazie z 29 paździer-
nika 1826 r., w opisie tej grupy
społecznej, stwierdzono m.in.,
że byli to ludzie: „którzy pod pre-
tekstem ich fałszywego szlachec-
twa nie przystąpili do służby
państwowej, żadnego podatku
do skarbu nie płacili, żadnych
zobowiązań wobec społeczeń-
stwa nie mieli,  ale wiedli nędz-
ny żywot prostego ludu”. Pro-
blem był, ale jego rozwiązanie,
zgodnie z rządowym zamiarem
deklasacji całej grupy społecz-
nej, niosło różnego rodzaju nie-
bezpieczeństwa, na co zwrócił
uwagę rosyjski minister finan-
sów Jegor Kankrin (1774-1845).
Napisał on m.in.: „Byłoby wręcz
niesprawiedliwie pozbawić tej
szlachty godności, której co
prawda dowieść nie może, ale z
której od kilku stuleci korzysta.
To mogłoby doprowadzić do nie-
jakich buntów”.

Około roku 1830, na po-
lecenie Mikołaja I,
przygotowano obszer-

ny dokument zatytułowany:
„Rozporządzenie o szlachcie”.
W tym dokumencie pojawiła się
zapowiedź przekształcenia
„szlachty-gołoty” w „jednodwor-
ców guberni zachodnich”. Pro-
jekt „mielony” było przez kilka
lat w trybach carskiej admini-
stracji, w wyniku czego powstał
model z dwoma rodzajami pol-
skiej szlachty: „jednodworcami”
na wsi   i „grażdanami” w mia-
stach (łącznie ok. 340 tys. lu-
dzi). Niezależnie od tego istnia-
ła znaczna grupa szlachty, która
zdołała dowieść szlachectwa
(ok. 70 tys.), oraz  jej górna war-
stwa (2700 osób), tzw. szlachta
wyborowa, która miała prawo
głosu w wyborach do organów
samorządu szlacheckiego.  

Akcja deklasacji ubogiej
polskiej szlachty na
prawobrzeżnej Ukra-

inie nabrała tempa po objęciu,
w lutym 1838 r., stanowiska ge-
nerał-gubernatora kijowskiego
przez Dymitra  Bibikowa (1788-
1870).  W  okresie jego rządów
polskie słowo „szlachta” nabrało
pejoratywnego zabarwienia i
oznaczało na Ukrainie bezrol-
nych pariasów. Analizując jego
działalność, można dojść do
wnioski, że postawił on sobie za
cel zniszczenie wszystkiego, co
polskie.  „Obok konfiskaty dóbr,
zamykania polskich szkół, prze-
śladowań religijnych, wyobraże-
nie  o wściekłości rządu dają dwa
wielkie plany wymierzone prze-
ciwko ubogiej polskiej ludności
zamieszkującej południowo-z-
achodnie tereny cesarstwa: za-
miar deportowania 5000 rodzin
szlacheckich z Podola na Kau-
kaz i zamiar zdeklasowania całej
biedoty szlacheckiej i zrówna-
nia jej ze specjalną kategorią
chłopstwa, jednodworcami”. Jak
dobrze policzono koszta depor-
tacji, trudności organizacyjne
oraz niebezpieczeństwo osiedle-
nia polskich „buntowników” w
niespokojnym rejonie Kaukazu,
to 7 sierpnia 1833 r. decyzje o
przesiedleniach zostały wstrzy-
mane. Tak więc  deportacji na
Kaukaz nie zrealizowano.

W Rosji kategoria „jed-
nodworców” istnia-
ła od wieków.

Oznaczała nieliczną grupę „wol-
nych” chłopów, z początku wła-
ścicieli dworu, czyli chałupy i
niezmuszanych do odrabiania
pańszczyzny. Należeli oni jed-
nak do kategorii ludności pła-
cącej podatki i podlegającej
przymusowej służbie wojskowej.
W stosunku do polskich „jedno-
dworców” normę powinności
wojskowych określono na 20 po-
borowych na każde 1000 mę-
skich dusz, należy jednak pa-
miętać, że w Królestwie Polskim,
nawet w okresie represji po po-
wstaniu styczniowym, gdy nor-
ma poborowych została zwięk-

szona,  wynosiła  4 z 1000, tj.
była pięciokrotnie niższa. Do ka-
tegorii „grażdan”  zaliczała się
wykształcona szlachta, wyko-
nująca w miastach zawody le-
karzy, profesorów, artystów, ad-
wokatów.

Pod rządami Bibikowa,
tylko w latach 1840-
1844, na prawobrzeż-

nej Ukrainie rosyjskie komisje
weryfikacyjne potwierdziły szla-
chectwo 529 osób oraz zdekla-
sowały 120 tysięcy, zaliczając je
do kategorii „jednodworców”.
P.M. Kisielew, rosyjski minister
majątków państwowych – w
rozmowie z ówczesnym mini-
strem spraw wewnętrznych –
stwierdził, że w wyniku prze-
prowadzonych działań nastąpi-
ła zmiana statusu prawnego Po-
laków i chociaż zdegradowano
ich do grupy podludzi, to nale-
żałoby jeszcze przemieścić ich
na wolne tereny (należące do
państwa). „Mieliby przymuso-
wo uprawiać ziemię, aby „sto-
pić się z klasą podlegającą opo-
datkowaniu niczym wielkoru-
scy „jednodworcy”. Na mocy
prawa z 3 maja 1847 r. została
ograniczona możliwość odda-
lania się „jednodworców” z miej-
sca zamieszkania (także w ma-
jątkach prywatnych), co jeszcze
bardziej upodobniło tę grupę
społeczną do chłopów pańsz-
czyźnianych. „Najbardziej pod-
stawowym i bezpośrednim skut-
kiem całego przedsięwzięcia sta-
ła się blokada dostępu do oświa-
ty. Dopóki zubożały polski
szlachcic nie był zaliczony do
„jednodworców”, mógł kształ-
cić się w szkołach średnich, a
nawet wyższych. Szkoły te, po
roku 1831 całkowicie zrusyfiko-
wane, stwarzały jednak możli-
wość społecznego awansu; po-
zostawały również ośrodkami
utrzymywania polskości … .
/…/  Heroldia poinformowała
30 października 1841 roku ki-
jowską Komisję Centralną, że
zdeklasowana szlachta nie mo-
że ubiegać się o posady w ad-
ministracji, nie ma też wstępu
do szkół podległych ministrowi
oświecenia publicznego”. 

O świata, jak też posia-
danie ziemi, były w
Rosji przywilejem

szlachty rodowej. Wyłączenie z
tej grupy ogromnej rzeszy ubo-
giej polskiej szlachty i zaliczenie
jej do kategorii „jednodworców”
pociągnęło za sobą przymus
wyzbycia się wszelkiej własno-
ści ziemskiej (zarządzenie Se-
natu z 23 stycznia 1847 r.).
Obowiązek wyegzekwowania
restrykcji nałożony został na
szczątkowy samorząd szlachec-
ki oraz na szlachtę ziemiańską.
Beauvois skomentował to na-
stępująco: „Nasuwa się porów-
nanie z gettami żydowskimi w
czasie drugiej wojny światowej:
okupant wydał rozkaz i jedna
część ludności getta zdradzała
drugą”. 

W1861 r. car Aleksan-
der II przeprowadził
w Rosji (z pominię-

ciem Królestwa Polskiego) wiel-
ką i oczekiwaną reformę rolną,
w wyniku której chłopi pańsz-
czyźniani otrzymali wolność
oraz  prawo posiadania własno-
ści gruntowej, działalności go-
spodarczej i kształcenia się. „Jed-
nodworcy”  nie podlegali jednak
temu przywilejowi, toteż  pozba-
wieni zostali praw, jakie otrzy-
mali w Cesarstwie chłopi pańsz-
czyźniani (częściowo poprawi-
ła to ustawa z 9 czerwca 1886 r.).
Beauvois przytoczył fragment
opracowania polskiego history-
ka z lat 30. XX w., który napisał,
że rząd rosyjski widząc w tej ka-
tegorii ludności: „żywioł poli-
tycznie niepożądany, starał się
ich usunąć i znalazł u właścicie-
li ziemskich (w większości Pola-
ków – przyp. LK) chętną pomoc.
Niezadowoleni bowiem z małe-
go czynszu woleli oni zaokrąglić
swoje ziemie, wyrzucając  z od-
wiecznych siedzib czynszowni-
ków, których los był gorszy od
chłopskiego. Nad szlachtą czyn-
szową zawisły chmury: prześla-
dowanie rządu, panów, niechęć
rasowa i pogarda chłopów. Cho-
ciaż szlachta czynszowa zatra-
ciła nieraz język i religię, zacho-
wała wszakże tradycję swego po-
chodzenia”. 

Daniel Beauvois wyli-
czył na podstawie da-
nych archiwalnych, że

w latach 1831-1853 na prawo-
brzeżnej Ukrainie zdeklasowano
340 283 osoby, zaliczające się
wcześniej do szlachty. Okazało
się jednak, że tradycja rycerskie-
go pochodzenia przetrwała za-
bory i pierwszą wojnę świato-
wą. Na bazie tej ludności, w
1925 r. na sowieckiej Ukrainie,
na zachód od Żytomierza, utwo-
rzono Polski Obwód Narodowy,
zwany powszechnie „Mar-
chlewszczyzną”. Zlikwidowano
go w 1935 r., a ludność deporto-
wano głównie na Syberię.  Ma-
terialnym śladem „jednodwor-
ców” na Ukrainie jest do dziś
m.in. katolicki cmentarz w Żyto-
mierzu, gdzie na większości płyt
nagrobnych widnieją nazwiska
(niekiedy pisane cyrylicą) tra-
dycyjnie uważane w Polsce za
szlacheckie.

W ydaje mi się, że mę-
czeński los tych kil-
kuset tysięcy na-

szych rodaków jest jedną z naj-
mniej znanych kart polskiej 
historii.

PPrrzzyyppiissyy::
Beauvois Daniel, Trójkąt ukra-

iński. Szlachta, carat i lud na Wo-
łyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
1793-1914, Z języka francuskiego
przełożył Krzysztof Rutkowski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej,  wyd.
czwarte, Lublin 2018,  

W artykule podaję cytaty z te-
goż opracowania. 

„Jednodworcy” – ważne hasło z tragicznej historii Polaków
Historia nie zna przykładów akcji likwidujących spo-
łeczność z takim rozmachem, tak przemyślnie, z taką
wytrwałością przez lat trzydzieści, z pomocą machiny
biurokratycznej i policyjnej. To odwieczna siła Rosji:
zdolność wydrążania ludzi bez fizycznej eksterminacji.
Autorem powyższej opinii jest Francuz  – Daniel Beau-
vois., który  zbadał  i opisał los ubogiej polskiej szlach-
ty na terenie prawobrzeżnej Ukrainy w XIX wieku.

NNaa ccmmeennttaarrzzuu ww ŻŻyyttoommiieerrzzuu..

KKaammiieenniieecc PPooddoollsskkii - ssttoolliiccaa gguubbeerrnnii ppooddoollsskkiieejj..



1 4

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, 603 920 332
ANGIELSKI, doświadczona,

dzieci, młodzież, tez dojeżdżam,
601 840 574

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
FRANCUSKI, ROSYJSKI,

dojeżdżam, 608 058 494
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie 

sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 24 m2, 1 pok.,

świetny standard, 100 m od  st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840

!Ochota, 3 pokoje 52 m2, II p.,
świetny punkt, 601 720 840

!Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,5 mln. zł, 601 720 840

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

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

!Targówek, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, Łoś k. Piaseczna,

280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 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

!Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,  

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840

!Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji, 
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

!Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840 

!Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 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 

Działki:
!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
!Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840  

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe :
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!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,

!Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu, 
601 720 840

!Kamienica 400 m2 + lokale
handlowe, sprzedam, 
601 720 840

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

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

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

!Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

!Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 
550 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

PRZEDSZKOLE nr 400, 
ul. Lokajskiego 2, 
02-793 Warszawa 

zatrudni woźną oddziałową,
kontakt: 22 648 72 12

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 

BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106

CYKLINOWANIE, 510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642 96 16 
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

KOPIOWANIE KASET 
VIDEO I AUDIO 

NA PŁYTY DVD/CD – tanio, 
502 288 514

MALOWANIE, 669 945 460
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
NAPRAWA lodówek, 

602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, prace porządkowe,
faktura, 604 401 161

PRANIE dywanów, MYCIE
okien, 669 945 460

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

REMONTY, malowanie, 
510 128 912

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

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

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

SZKLARSKIE, 502 101 202 
WIERCENIE, KARNISZE, itp.

608 3030 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaann NNuurreekk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Schował marihuanę 
w kapturze partnerki

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 19-letniego mężczy-
znę i jego o kilka miesięcy młod-
szą partnerkę jako podejrza-
nych o kradzież sklepową oraz
posiadanie środków odurzają-
cych. Para wybrała się do mar-
ketu po piwo z zamiarem jego
kradzieży. Zostali przyłapani

przez ochronę, gdy chcieli wyjść
bez płacenia. 

Około godziny 16:30 para wy-
brała się na zakupy do jednego z
marketów przy ul. Pileckiego na
Ursynowie. Weszli do sklepu, jak
gdyby nigdy nic zdjęli kilka piw
z regału i tak samo chcieli go
opuścić. Zapomnieli tylko
przejść przez punkt kasowy i za-
płacić. Takiej formie zakupów
sprzeciwił się pracownik ochro-
ny, ujął oboje i zawiadomił mun-
durowych. Po kilku minutach
na miejscu pojawili się funkcjo-
nariusze z miejscowego wydzia-
łu wywiadowczo-patrolowego,
odebrali nieuczciwym klientom
puszki z napojem alkoholowym
i oddali w ręce kierownika. Od
19-latka i jego nieco młodszej
dziewczyny wyczuwalna była
wyraźna woń marihuany.

Kiedy mundurowi zapytali o
pochodzenie zapachu, nastolatek
powiedział, że mają przy sobie
marihuanę. Przed przyjazdem po-
licjantów schował on worek z su-
szem w kaptur kurtki swojej part-
nerki, bo był przekonany, że funk-
cjonariusze nie będą jej przeszuki-
wać i mu się upiecze. Przy autorze
nie do końca doskonałego pomy-
słu policjanci znaleźli 3 blistry z ta-
bletkami psychotropowymi. Ukrył
je w swojej bieliźnie.

Nielegalne środki oraz ich po-
siadacze zostali przewiezieni
do policyjnych cel. Mężczyzna,
który dopuścił się kradzieży pi-
wa, został ukarany mandatem
karnym. Następnego dnia za-
trzymani usłyszeli zarzuty po-
siadania narkotyków, za co sąd
może ich skazać nawet na 3 la-
ta więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Warszawskie wydawnictwo
„Adam” opublikowało  książkę Le-
cha Królikowskiego, pt. „Śladami
pomysłów dla Warszawy”. Autor
jest znanym varsavianistą, przez
dwadzieścia lat pozostawał preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy, wielokrotnie wybierano go
radnym, był przewodniczącym Ra-
dy Dzielnicy Ursynów, a także
pierwszym burmistrzem Dzielnicy-
Gminy Warszawa-Mokotów. 

Przez trzy lata kierował zespołem studial-
no-badawczym „Warszawa XXI”. We wcze-
snej młodości, bo w wieku 18 lat, został prze-
wodnikiem po Warszawie i w tym zakresie
osiągnął (w czasach studenckich) wszelkie
zakresy zawodowych uprawnień. Ukończył
Politechnikę Warszawską, podyplomowe
studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz
przez 16 lat pracował w Instytucie Historii
Nauki PAN, uzyskując stopień doktora, a na-
stępnie doktora habilitowanego. Prowadził
prace badawcze w wielu ośrodkach za gra-
nicą, a także prywatnie wiele podróżował.
Swoje spostrzeżenia i pomysły odnosił do na-
szego miasta, starając się zainteresować ni-
mi władze państwowe, władze samorządo-
we oraz opinię publiczną, za pomocą licz-
nych publikacji prasowych (ok. 600), a tak-
że książkowych (18).  Jego znajomi i przy-
jaciele oceniają, iż tych pomysłów mogło
być nawet około setki. Będąc już kilkana-
ście lat na emeryturze, Lech Królikowski po-
stanowił niektóre z pomysłów (26) przypo-

mnieć w książce, o której tu mowa. Publika-
cja ta ma bardzo osobisty charakter. Autor pi-
sze w pierwszej osobie, podając liczne i cie-
kawe przykłady, a także opisuje od kulis los
swoich pomysłów, szczególnie tych, które
odnoszą się do Mokotowa i Ursynowa. 

Książka, w bibliofilskim wydaniu i niewiel-
kim nakładzie, jest praktycznie nieosiągalna
w księgarniach, ale w większych bibliotekach
powinna być dostępna. Wydaje się, że głów-
nym jej walorem jest, to, że stanowi swoisty
dokument naszych czasów, a raczej dowód na
to, że warszawiacy mają ogromną liczbę po-
mysłów, ale władze stolicy (dotyczy to wszyst-
kich kolejnych ekip partyjnych), zadufane w
swoją omnipotencję, odrzucają wszystko, co
nie powstało w ratuszu. Patrząc bowiem na
funkcjonowanie Warszawy, łatwo dostrzec, że
kolejne władze w bardzo niewielkim stopniu
kreują rozwój naszego miasta.  Warszawa
rozwija się siłą inercji, a nie z inspiracji jego
władz samorządowych. Stolica rozwija się, ro-
śnie, pięknieje, ale to głównie zasługa pry-
watnych inwestorów. Władze Warszawy,
oprócz pomysłu na zawężanie ulic, niewiele
wnoszą. Czasami jest to pomysł na postawie-
nie wielkich donic  z drzewkami na Święto-
krzyskiej,  ale dopiero trzecia jego wersja  da-
ła pozytywne rezultaty. Brakuje rozmachu,
wyobraźni i kreatywności. W Europie bez
granic takie miasto nie ma szans na zajęcie
eksponowanego miejsca w rodzinie unijnych
stolic.  Szkoda, bo Warszawa ma ogromny
potencjał,  ale ciągle brakuje kreatora na mia-
rę Stefana Starzyńskiego! R a f a ł  K o s

W ostatnią sobotę w Domu Sztuki gościł
dziecięcy teatr „Siadaj- Pała” z  muzycz-
nym przedstawieniem pt. „Dlaczego
dzieci nie chcą spać”.

Na wstępie autorka scenariusza i reżyser spek-
taklu, Małgorzata Grzesikowska, podziękowała
dyrektorowi  Domu Sztuki, Sławomirowi Gą-
siewskiemu, za pomoc i serdeczne przyjęcie.
Światła przygasły, publiczność  ucichła ,scena
zawirowała. Wdzięk, swoboda, ekspresja z jaką
zaprezentowali się młodzi aktorzy, oczarowała

widownię. Scenariusz przedstawienia bardzo
prosty, dostosowany do możliwości nawet naj-
młodszych występujących 6-latków, wzbogaco-
ny uroczymi piosenkami, przy akompaniamen-
cie Macieja Morguna, rozbawił widownię dzie-
cięcą, a starszych przeniósł w beztroski świat
dzieciństwa. Nie można pominąć ważnej puen-
ty. Odpowiedzią na tytułowe pytanie był - brak
całuska na dobranoc. Czułość i miłość jest prze-
cież podstawą do stworzenia dziecku poczucia
bezpieczeństwa i wartości.

Recenzja książki Lecha Królikowskiego

Śladami pomysłów dla Warszawy

Dlaczego dzieci nie chcą spać
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