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Ż aden cel nie jest na tyle
wzniosły, żeby usprawiedli-
wiał niegodne środki dla je-

go osiągnięcia – powiedział kiedyś
twórca ogólnej i szczególnej teorii
względności Albert Einstein, czu-
jąc już, że mają go na oku ludzie
absolutnie bezwzględni. W tym
wydaniu „Passy” akurat co nieco
do myślenia na ten temat daje nam
prof. Marian Marek Drozdowski,
przypominając (na str. 8 i 9), jaki-
mi pobudkami kierowali się pol-
scy komuniści w okresie po obale-
niu caratu oraz w czasie późniejszej
wojny polsko-bolszewickiej. 

C hcieli oni otóż za pomocą
brutalnych wywłaszczeń i
burzenia zastanej hierar-

chii społecznej zbudować nowy
ustrój na sowiecką modłę. Posłusz-
nie wykonywali polecenia ówcze-
snego jedynowładcy Włodzimie-
rza Iljicza Lenina, a Feliks Dzier-
żyński był jednym z tych Polaków,
którzy wprowadzali zamordyzm
w najbardziej wyrafinowany  spo-
sób. Do radykalnych posunięć na
zajmowanych przez bolszewików
terenach należała przymusowa
wymiana kadry sędziowskiej na
„swoich” ludzi i brutalne łamanie
trójpodziału władzy. Wszysto to
czyniono, nie licząc się z podsta-
wową opinią publiczną, a biorący
w tym cyrku udział polscy komuni-
ści z ochotą strzelali do polskich
żołnierzy. 

Można dziękować Bogu, a
może jeszcze bardziej Jó-
zefowi Piłsudskiemu i ge-

nerałowi Tadeuszowi Rozwadow-
skiemu za odparcie bolszewickiej
nawały, jednocześnie  zaś z przy-
krością wspominać, że po ćwierć-
wieczu zdołała ona w końcu ogar-
nąć tereny Polski i tych nieproszo-
nych gości pozbyliśmy się dopiero
po 1989 roku. Teraz jednak wiele
osób zaczyna niebezpodstawnie
zauważać, iż ktoś próbuje – krok
po kroku – nawiązywać do tam-
tych zamordystycznych wzorów.
W dyskusji ze społeczeństwem na
newralgiczne tematy władza pań-
stwowa używa jako argumentu
policyjnej pałki, a próbę obrony
zasad parlamentaryzmu nazywa
puczem. 

W iadomo, że nowa władza
zyskała na początku
znaczące poparcie tych

sfer społecznych, które były moc-
no rozczarowane niezgulstwem i
wewnętrznymi rozgrywkami po-
przedników. Nuworysze słali też
listy gratulacyjne do redakcji „Pas-
sy”, która już wcześniej ostro się
wzięła za budzący powszechne
oburzenie sposób przeprowadza-
nia spóźnionej reprywatyzacji.
Mogło się więc wydawać, że z roku
na rok nowi wybrańcy narodu bę-
dą go jeszcz bardziej zachwycać,
niż w momencie wprowadzenia
entuzjastycznie przyjętego rozwią-
zania „pięćset plus”. Tymczasem
newcomersom zaczęło nagle iść jak
po grudzie. Bo oto wyniesiony
przez nich na piedestał Suweren
dojrzał wreszcie, iż powierzyło mu
się li tylko rolę listka figowego, jak
to było za komuny z „rządzącą”
niby klasą robotniczą. 

Bodaj najmocniej lud się
wzburzył, gdy zaczęto mu w
biały dzień zabierać wolno-

ści obywatelskie, wmawiając na do-
datek, że zamiast normalnie wy-
bierać prezydenta RP, lepiej po pro-
stu dostać go pocztą. Ni stąd, ni zo-
wąd – przesyłka pocztowa zaczęła
się ludziom mylić z przesłaniem do
narodu. Choć ta przesyłka nie do-
szła na czas, trzeba było wnieść za
nią opłatę w wysokości około 70
mln złotych. Była to chyba najdroż-
sza w historii polecona premium. A
jakby i tego było jeszcze za mało, to
junta directiva postanowiła na ko-
niec dobrać się szczególnie Polkom
do d.....y, spychając je do poziomu
klaczy rozpłodowych. W pewnym
sensie powrócono do nieco już zapo-
mnianego formatu kobiety jako
dodatku do mającego pełnię praw
osobnika płci męskiej, wpychając
współczesną niewiastę w zaklęty
krąg: Kinder, Küche, Kirche... To
kółko wszakże dawno już wyszło z
mody, podobnie jak niezapomnia-
na obręcz hula hoop. 

N ieliczenie się z głosem społe-
czeństwa ma na wielu fron-
tach bardzo przykre na-

stępstwa. Zanim zrodził się pro-
blem „Sejm a sprawa polska”, mie-
liśmy na tapecie kwestię „koń a
sprawa polska”, mimo że chodziło
akurat o konia arabskiego. Bole-
snych zderzeń z rzeczywistością  no-
tujemy wszelako o wiele więcej. Do
nazbyt mało zauważalnych należy
pozostający jeszcze nominalnie na
papierze projekt nowej obwodnicy
Warszawy, a dokładnie mówiąc –
autostrady, mającej połączyć sto-
licę z planowanym koło Baranowa
– Centralnym Portem Komunika-
cyjnym. CPK został zaplanowany
jako następca międzynarodowego
portu lotniczego na Okęciu, czyli
lotniska im. Fryderyka Chopina.
Diabli wiedzą wprawdzie, czy w
dzisiejszej dobie ta wielka inwesty-
cja się sprawdzi, ale jej realizację z
góry uznano za pewnik. 

N ie przeczę oczywiście, że
Okęcie potrzebuje zmien-
nika, lecz włos jeży mi się

na głowie, gdy dowiaduję się, że
wspomniana autostrada ma prze-
ciąć mazowieckie perły krajobrazo-
we, w tym dające oddech zatrutej
wyziewami Warszawie – Lasy
Chojnowskie. Przymusowe wy-
właszczenie wielu prywatnych wła-
ścicieli ziemskich i wyrąb komplek-
sów leśnych, będących rezerwata-
mi przyrody i oazami zwierzyny –
to perspektywa, jaką szykuje rząd
wraz z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Jakby nam
mało było skutków ocieplenia kli-
matu i wysuszenia gleby, to jeszcze
sami chcemy niekorzystne następ-
stwa przyspieszyć...

O wa nieszczęsna obwodni-
ca, której naturalny szlak
powinien wieść przez Górę

Kalwarię, ma między innymi zady-
mić i zasmrodzić okolice Tarczyna

i Zalesia Górnego (wraz z Ustano-
wem), choć Zalesie od lat jest ulu-
bionym miejscem wypoczynku
warszawiaków. Tym bardziej, że
ze stolicy można tam błyskawicznie
dojechać pociągiem. 

G dy zapoznaję się ze „Stano-
wiskiem Nadleśnictwa
Chojnów w sprawie strate-

gicznego studium lokalizacyjnego
CPK w zakresie przebiegu Auto-
strady A-50 w obszarze terytorial-
nego zasięgu tej placówki”, sam
już nie wiem: śmiać się, czy pła-
kać...Ma bowiem nastąpić wyle-
sienie aż 316 hektarów zielonego
terenu z największym na Mazow-
szu – obok Kampinosu – skupi-
skiem zwierzyny, w tym łosi. sa-
ren, dzików, lisów. Ktoś ma ocho-
tę zniszczyć Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu i Choj-
nowski Park Krajobrazowy. Za-
mienić drzewa na asfalt, a ciszę le-
śnych zakątków zastąpić hukiem
pędzących aut. Autorzy cytowane-
go „Stanowiska” zauważają, że
„kompleksy leśne Nadleśnictwa
Chojnów stanowią „zielone płuca”
Warszawy i że wszystkie propono-
wane warianty przebiegu auto-
strady spowodują zniszczenie i de-
gradację tych miejsc, w których
znajdujemy między innymi popu-
larne szlaki piesze, rowerowe i kon-
ne. W tym „Stanowisku” leśników
stwierdza się jednoznacznie, iż tak
pomyślana realizacja komunika-
cyjnej inwestycji „spowoduje nie-
odwracalne straty w substancji
przyrodniczej” i wpłynie nieko-
rzystnie na klimat. Wygląda jed-
nak na to, że „bolszewików”, decy-
dujących o takich szalonych roz-
wiązaniach – zupełnie to nie ob-
chodzi...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go po południowej stronie Doliny Służe-
wieckiej, między ul. Puławską a Parkiem
Kozłowskiego. To inwestycja z Budżetu
Obywatelskiego.

Prace związane z budową długiego na ok. 420
m ciągu pieszo-rowerowego rozpoczęły się kilka
dni temu. Powstaje on po południowej stronie
Doliny Służewieckiej. Sprawi, że rowerzyści zyska-
ją dojazd do ul. Puławskiej od strony Parku Ko-
złowskiego. Do tej pory był tam stary, zniszczony
chodnik.

Po zakończeniu robót piesi i rowerzyści będą po-
ruszać się po nowej nawierzchni. Remont przej-
dzie też chodnik od przejścia przez zjazd z Pu-

ławskiej w Dolinę Służewiecką – na ok. 200 m w
kierunku południowym. Przy okazji rozebrane
zostaną zbędne schody prowadzące na pozosta-
łości po przystankach autobusowych przy jezdni
Doliny Służewieckiej. Miejsce starych stopni zaj-
mie trawnik.

Prace prowadzone są sprawnie. Pod położenie
asfaltu już przygotowano znaczną część dotych-
czasowego chodnika. Jeśli pogoda będzie łaskawa,
nowy ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać od-
dany do dyspozycji mieszkańców w ciągu najbliż-
szych kilkunastu dni. Projekt cieszył się ogromnym
powodzeniem. W głosowaniu poparło go 11 tys.
145 osób.

z d m . w a w . p l

Zarząd Dróg Miejskich
przy czterech stacjach me-
tra postawił przed Bożym
Narodzeniem sześć wiat
rowerowych. To zadanie
realizowane jest w ramach
Budżetu Obywatelskiego.

Jak podróżować szybko, wy-
godnie i ekologicznie, a jedno-
cześnie dbając o formę fizycz-
ną? Bardzo dobrym rozwiąza-
niem jest połączenie roweru i

metra, a nowe wiaty mogą za-
chęcić do takiej podróży. Rowe-
rzyści będą mogli zostawić ro-
wer pod dachem i metrem poje-
chać w kierunku centrum a jed-
noślad poczeka zabezpieczony
przed zmienną pogodą.

Projekt ustawienia wiat rowe-
rowych mieszkańcy zgłosili do
budżetu obywatelskiego. Zagło-
sowały za nim 2093 osoby, dzię-
ki czemu został wybrany do re-

alizacji. Prace miały się rozpo-
cząć wiosną przyszłego roku,
jednak okazało się, że ZDM mo-
że je przeprowadzić znacznie
wcześniej. Wiaty staną przy sta-
cjach metra na ursynowskim od-
cinku M1. Pojawią się w sześciu
lokalizacjach, wskazanych przez
autora projektu i zaakceptowa-
nych przez ZDM. Konstrukcje
stoją już w pięciu miejscach:

– przy południowo-zachodnim
wyjściu ze stacji metra Kabaty,

– przy północno-wschodnim
wyjściu ze stacji metra Kabaty,

– przy północno-zachodnim
wyjściu ze stacji metra Natolin,

– przy południowo-wscho-
dnim wyjściu ze stacji metra
Imielin,

– przy stacji metra Ursynów
na wysokości ul. Wiolinowej 12.

Prace przy południowo-
wschodnim wyjściu ze stacji me-
tra Natolin dopiero się rozpoczę-
ły. Po nowym roku pojawią się
stojaki. Każda wiata zmieści pod
dachem co najmniej 10 stojaków,
czyli 20 rowerów.

z t m . w a w . p l

Poprawiono komfort pie-
szych na ul. Wałbrzyskiej.
Wybudowano chodnik po
północnej stronie między
ulicami Wróbla a Domini-
kańską, a istniejący przy
cmentarzu wyremontowa-
no. Kierowcy też zyskali –
wybudowano zatokę po-
stojową i naprawiono na-
wierzchnię jezdni.

Dotychczas północna strona
ul. Wałbrzyskiej nie była przyja-
zna niezmotoryzowanym. Chod-
nika brakowało między ulicami
Wróbla a Dominikańską i piesi
zmuszeni byli korzystać z trotu-
aru naprzeciwko. Aby nie było to
konieczne, mieszkańcy zgłosili
w budżecie obywatelskim odpo-
wiedni projekt, który głosami
333 osób został wybrany do re-
alizacji.

Prace budowlane właśnie się
zakończyły. Polegały nie tylko
na budowie nowego chodnika.
Wzdłuż niego na wysokości
cmentarza utworzono zatokę
do parkowania na 15 miejsc po-
stojowych, w tym dwie „koper-
ty” dla osób z niepełnospraw-
nościami. W pobliżu bramy
cmentarnej wyznaczono nowe
przejście dla pieszych, aby pie-
szym, którzy wcześniej zapar-

kowali samochód, skrócić drogę
do cmentarza.

Drugi element projektu miesz-
kańców wiązał się z poprawą bez-
pieczeństwa na ul. Dominikań-
skiej. W azyle dla pieszych wypo-
sażono dwa przejścia przez tę uli-
cę – przy skrzyżowaniu z ul. Wał-
brzyską i przy kościele w rejonie
skrzyżowania z ul. Niedźwiedzia.

Na tym zmiany się nie skoń-
czyły. Przebudowano chodnik
po południowej stronie ul. Wał-
brzyskiej. Do tej pory na wysoko-
ści cmentarza piesi zmuszeni by-
li iść po nierównym asfalcie, któ-
rego nawierzchnię fragmenta-
mi uzupełniały stare płyty. Za-

stąpiono ją nowymi, estetyczny-
mi płytami betonowymi.

Ostatnią częścią zmian na ul.
Wałbrzyskiej była wymiana na-
wierzchni jezdni. Kilkanaście dni
temu na odcinku między ulicami
Wróbla a Dominikańską położo-
no nowy asfalt. Przy okazji prze-
prowadzono też prace napraw-
cze na mokotowskim fragmencie
ul. Nowoursynowskiej – między
ul. Elsnera a Doliną Służewiecką.
Wiązały się z usuwaniem kolein
w trzech zatokach przystanko-
wych i na dwóch pasach dojaz-
dowych do skrzyżowania z Doli-
ną Służewiecką na odcinku ok.
80 metrów. z d m . w a w . p l

Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m.st. Warszawy za-
apelował do zarządców
spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, by nie
używali dmuchaw pod-
czas prac porządkowych.
Takie działanie poprawi
jakość życia i zdrowie
mieszkańców.

– Dmuchawy przyczyniają się
do nasilenia problemu zanie-
czyszczenia powietrza. Rezygnu-
jąc z ich używania, możemy
przyczynić się do poprawy stanu
powietrza, którym oddychamy.
Drobne cząstki pyłów są niebez-
pieczne dla zdrowia. Powodują
nasilenie objawów chorób ukła-
du oddechowego oraz zmniej-
szają wydolność układu krąże-
nia. Na działanie pyłów naraże-
ni są szczególnie seniorzy oraz
kobiety w ciąży, a także osoby z
chorobami układu oddechowe-
go i krążenia. Rezygnacja z dmu-
chaw to także mniejsza uciążli-
wość dla mieszkańców, związa-
na z emisją hałasu – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.

W celu ochrony środowiska
naturalnego przed zanieczysz-
czeniem powietrza oraz hałasem
na terenach zarządzanych przez
miasto zakaz obowiązuje od
marca 2020 r. Natomiast od
stycznia 2021 r. zakaz ten obej-
mie wszystkich dotychczaso-
wych użytkowników dmuchaw,

włączając w to spółdzielnie i
wspólnoty.

Działanie to jest związane ze
złym stanem powietrza, a także
ze zmianami regionalnymi. W
dniu 8 września 2020 r. Sejmik
Województwa Mazowieckiego
podjął uchwałę w sprawie pro-
gramu ochrony powietrza dla
stref w województwie mazo-
wieckim, w których zostały prze-
kroczone poziomy dopuszczalne
i docelowe substancji w powie-
trzu. Program ochrony powie-
trza wprowadza obowiązkowe
działania naprawcze, niezbęd-
ne do podjęcia w celu poprawy
jakości powietrza, oraz wskazu-
je podmioty odpowiedzialne za
ich wdrożenie.

Działania są obowiązkowe od
1 stycznia 2021 r. Jednym z nich

jest „Ograniczenie wtórnej emi-
sji pyłu – czyszczenie ulic na mo-
kro w gminach miejskich woje-
wództwa mazowieckiego, w gra-
nicach obszaru zabudowanego,
zakaz używania spalinowych i
elektrycznych dmuchaw do liści
we wszystkich gminach woje-
wództwa”. Powyższy zakaz bę-
dzie obowiązywał wszystkich
mieszkańców województwa ma-
zowieckiego. Zakaz stosowania
dmuchaw do liści obejmuje za-
równo elektryczne, jak i spali-
nowe dmuchawy do liści oraz,
zgodnie ze stanowiskiem Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, wszelkie
czynności prowadzone z ich wy-
korzystaniem (usuwanie liści,
sprzątanie pokosu trawy, zamia-
tanie piasku itp.). R K

Nowy ciąg pieszo-rowerowy 
przy Dolinie Służewieckiej

Wiaty dla rowerów przy metrze

Wałbrzyska z nowymi chodnikami

Apel prezydenta w sprawie 
nieużywania dmuchaw do liści
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W planach jest utworzenie 8 sal dydaktycznych, w tym
dwu specjalistycznych. Ponadto projekt przewiduje sa-
le konferencyjne i strefy dla uczniów. Prace ruszą na
początku 2021 roku.

Fundacja Szkolna w Warszawie istnieje na rynku edukacyj-
nym od 1989 roku. Prowadzi Szkołę Podstawową z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w
Warszawie. Placówka przy ulicy Obrzeżnej 12A to jedna z pierw-
szych szkół niepublicznych, jakie powstały w Warszawie i którym
Kuratorium Oświaty i wychowania nadało uprawnienia szkoły 
publicznej.

Obecnie pod okiem profesjonalnej kadry nauczycielskiej kształ-
ci się tu ponad 500 uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki
egzaminów, a także odnoszą sukcesy w różnych konkursach i olim-
piadach. Niedługo liczba uczniów związanych z Fundacją Szkolną
ulegnie zwiększeniu, ponieważ aktualnie trwa rekrutacja do nowe-
go Liceum Fundacji Szkolnej, a w najbliższym czasie ruszą prace re-
montowe nad jego siedzibą.

Budynek Liceum Fundacji Szkolnej mieści się będzie przy ulicy
Taborowej 8/10 w Warszawie – około 2 kilometry od Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi 20 im. Jana Gutenberga.
Istniejący budynek usługowy zostanie zaadaptowany dla potrzeb
edukacji. Remont przewiduje utworzenie 8 sal dydaktycznych, w
tym 2 specjalistycznych (informatyczna oraz biologiczno-chemicz-
na). Ponadto powstaną sale konferencyjne i strefy dla uczniów.
Przebudowa zacznie się na początku 2021 roku.

Aktualnie Liceum Fundacji Szkolnej organizuje kursy dla kandy-
datów. Od lutego trwać będzie proces składania dokumentów, zaś
w marcu i kwietniu prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne. Wię-
cej informacji można uzyskać na stronie internetowej: lofs.edu.pl.

R a f a ł  L i p s k i

Ze względu na pandemię i
trwającą naukę zdalną
MEN zmienia wymagania
obowiązujące na przyszło-
rocznych maturach i egza-
minie ósmoklasistów. Zbyt
późno i wyrywkowo, po-
nieważ części rozwiązań
nie skorelowano z rekru-
tacją na uczelnie wyższe.

- Do tych dwóch egzaminów
przystąpi w stolicy ponad 35 tys.
uczniów. Czasu jest mało – prób-
ny egzamin maturalny i egza-
min ósmoklasistów mają się od-
być już w marcu. Szkoda, że o
zmianach dowiadujemy się tak
późno. I że są one tak chaotycz-
ne i wybiórcze - w ślad za rezy-
gnacją z wymagań na egzami-
nach nie idą poważne zmiany
programowe dla młodszych
roczników, a zmiany nie obej-
mują uczniów kształcących się
w zawodach – mówi Renata Ka-
znowska, wiceprezydent m.st.
Warszawy.

Co się zmienia?
Zgodnie z rozporządzeniem

ministra Przemysława Czarnka
egzaminy ósmoklasisty i matu-
ralny – jednorazowo, tylko w
2021 r. - zostaną przeprowadzo-
ne na podstawie wymagań egza-
minacyjnych zawartych w za-
łącznikach do tego aktu, a nie w
podstawie programowej.

Nie będzie np. obowiązkowe-
go egzaminu ustanego na ma-
turach, uczniowie nie będą mu-
sieli zdawać obowiązkowo eg-
zaminu na poziomie rozszerzo-
nym. Ograniczono też wymaga-
nia podstawy programowej z j.
polskiego i matematyki (zmia-
na proporcji między zadaniami
otwartymi a zamkniętymi) oraz
j. obcego (mniejsza liczba zadań

z wykorzystaniem struktur gra-
matycznych, średni poziom bie-
głości językowej). 

Zmieniły się też wymagania z
j. polskiego i matematyki na eg-
zaminie ósmoklasisty (zmiana
proporcji między zadaniami
otwartymi a zamkniętymi, ogra-
niczenie listy lektur) oraz języka
obcego (średni poziom biegło-
ści językowej, mniejsza liczba za-
dań otwartych).

A czego nie zrobiono...
Jest już za późno na wprowa-

dzanie zmian - nauczyciele i
uczniowie już od miesięcy przy-
gotowują się do egzaminów we-
dług wcześniejszych wymagań.
Zrezygnowano tylko z niektó-
rych zapisów podstawy progra-
mowej (dotyczących głównie
treści kształcenia a nie umiejęt-
ności). Uczeń przystępując do
egzaminu maturalnego i tak mu-
si znać treści i posiadać umiejęt-
ności określone w podstawie
programowej dla danego przed-
miotu w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz większość z
podstawy dla danego przedmio-
tu w liceum lub technikum.

Nie wprowadzono zmian w
rekrutacji na uczelnie wyższe.
Uczniowie, którzy chcą się dalej
kształcić i tak będą musieli przy-
stępować do egzaminów z
przedmiotów na poziomie roz-
szerzonym. A nauczyciele ich do
nich przygotowywać.

Planowany marcowy termin
przeprowadzenia egzaminu
próbnego jest zbyt późny. Zbyt
późno rozpoczną się też szkole-
nia dla nauczycieli.

Uczniom odebrano możliwość
zmiany decyzji wyboru zdawa-
nych przedmiotów na maturze
po przeprowadzeniu egzaminu

próbnego. W tym roku deklaracje
o zmianie wyboru przedmiotów
na egzaminie muszą złożyć oni
już w lutym. W latach ubiegłych
takie decyzje podejmowali znając
już wyniki egzaminu próbnego.

Nie obniżono wymagań egza-
minacyjnych w odniesieniu do
egzaminu zawodowego. Nie
wprowadzono zmian i nie od-

chudzono programu nauczania
dla młodszych roczników.

Potrzebna debata
Warszawska Rada Edukacyj-

na (WRE), organ opiniodawczo-
-doradczy przy prezydencie m.st.
Warszawy już 10 grudnia zaape-
lowała do MEN o przeprowadze-
nie ogólnopolskiej debaty w spra-
wie dostosowania wymagań za-
wartych w podstawie programo-
wej, zasad nauczania, oceniania
i egzaminowania, „tak by odpo-
wiadały one potrzebom uczen-
nic i uczniów oraz możliwościom,
jakie stwarza zdalna edukacja”.
Powinny wziąć w niej udział na-
uczyciele, eksperci, organizacje
pozarządowe, reprezentanci

szkół wyższych, przedstawiciele
samorządów oraz przedstawicie-
le uczniów i rodziców. Zasugero-
wała też przeprowadzenie egza-
minów próbnych w styczniu (ma-
tura) i lutym (ósmoklasiści).

Rada wystąpiła również by
„urealniono wymagania szcze-
gółowe całej podstawy progra-
mowej i zasady oceniania osią-

gnięć uczniów na wszystkich eta-
pach nauczania”. Bez tego różni-
ce i zaległości w dostępie do edu-
kacji podczas nauki zdalnej będą
się jedynie pogłębiały a „brak
zmian w podstawie programo-
wej sprawi, że będziemy mieli
do czynienia z pogłębiającą się
edukacyjną fikcją w Polsce”.

Kiedy egzaminy?
We wtorek, 22 grudnia Cen-

tralna Komisja Egzaminacyjna
zaktualizowała komunikat o ter-
minach egzaminów. Według no-
wego harmonogramu egzami-
ny maturalne w 2021 r. odbędą
się w dniach 4-21 maja a egza-
min ósmoklasisty w dniach 25-
27 maja. G K

Powstaje Liceum Fundacji Szkolnej

KKoonncceeppccjjaa bbuuddyynnkkuu LLiicceeuumm FFuunnddaaccjjii SSzzkkoollnneejj ww WWaarrsszzaawwiiee 
((źźrróóddłłoo:: AAppeerrttuumm KKiinnggaa KKaasszzyyńńsskkaa))

Egzaminy w nowej odsłonie
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Linia wsparcia
Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi linię

telefoniczną dla osób potrzebujących wsparcia psychologiczne-
go w sytuacji epidemii.

TTeell.. 11 - 551100 226600 555544 
TTeell.. 22 - 551177 336600 115599
ppoonn..-pptt..,, gg.. 88::0000-1155::0000
Staramy się pomóc wszystkim, którzy odczuwają negatyw-

ne skutki stanu epidemii. Możesz do nas zadzwonić, gdy:
– odczuwasz wzmożoną niepewność, napięcie, lęk, smutek.
– czujesz się samotny, wyizolowany.
– twoje relacje z najbliższym otoczeniem (rodziną, przyjaciół-

mi, sąsiadami) nie są takie, jak wcześniej.
– nie radzisz sobie psychicznie z powodu problemów zawo-

dowo-ekonomicznych.
– masz problemy z apetytem bądź snem.
– już korzystasz ze wsparcia terapeuty, ale w aktualnych

okolicznościach przydałaby się dodatkowa rozmowa.
– w natłoku informacji nie masz pewności, jakie stosować

środki ostrożności w celu obniżenia ryzyka zarażenia Covid-
19.Staramy się pomóc wszystkim, którzy odczuwają negatyw-
ne skutki stanu epidemii. Możesz do nas zadzwonić, gdy:

– odczuwasz wzmożoną niepewność, napięcie, lęk, smutek.
– czujesz się samotny, wyizolowany.
– twoje relacje z najbliższym otoczeniem (rodziną, przyjaciół-

mi, sąsiadami) nie są takie, jak wcześniej.
– nie radzisz sobie psychicznie z powodu problemów zawo-

dowo-ekonomicznych.
– masz problemy z apetytem bądź snem.
– już korzystasz ze wsparcia terapeuty, ale w aktualnych

okolicznościach przydałaby się dodatkowa rozmowa.
Linia wsparcia prowadzoną jest przez Mokotowskie 

Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii.

Zima w Kadrze
Zapraszamy na ZIMĘ W KADRZE online od 11 do 15 stycz-

nia 2021 r., w drugim tygodniu ferii zimowych! Zapisy już 
aktywne! 

Tym razem Dom Kultury Kadr przygotował dla Was: warsz-
taty z komiksu i ilustracji, warsztaty architektoniczne “Było
sobie miasto – Miasta świata”, warsztaty z robotyki, prak-
tyczne ćwiczenia z zakresu sztuk wizualnych połączone z za-
gadnieniami z historii i teorii sztuk: Pracownia Art Studio
Turbo online.

WWiięęcceejj nnaa:: wwwwww..ddkkkkaaddrr..wwaaww..ppll..

Jadłodzielnia w MCIM
Zapraszamy do korzystania z Jadłodzielni w Mokotowskim

Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecz-
nych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów - ul. Woronicza 44a.

W Jadłodzielni znajduje się lodówka i szafki, w których mo-
żecie zostawić produkty przydatne do spożycia. Możecie stąd
zabrać artykuły spożywcze, których potrzebujecie. Oczywiście
muszą one wpierw się tam znaleźć! 

Jadłodzielnia jest czynna codziennie od poniedziałku do
niedzieli w godz. 8.00-20.00

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii:: jjaaddllooddzziieellnniiaa..mmookkoottooww@@ggmmaaiill..ccoomm 
Podziel się, nie marnuj jedzenia. Projekt finansowany w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy 2020.

Multimedialna zaprasza
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w

Dzielnicy Mokotów zaprasza do uczestnictwa w warsztatach
twórczych online w ramach akcji „Zima w mieście 2021”.

1111 ssttyycczznniiaa ((ppoonniieeddzziiaałłeekk)) ggooddzz.. 1122..0000 „„NNiieezzwwyykkłłee kkoolleekkccjjee””
Są takie miejsca, gdzie mieszkają rzeczy! Na przykład dzie-

ła sztuki, pamiątki, szkielety dinozaurów albo bardzo stare ka-
mienie. Z kolekcjonerami skarbów małych i dużych – chcemy
porozmawiać o tym, dlaczego kochamy gromadzić? Co i jak
zbieramy? A jak robią to muzea? Zajrzymy do książek, pozna-
jąc postaci buszujące w muzeach, a nawet takich co zakładają
własne, leśne muzea!

1122 ssttyycczznniiaa ((wwttoorreekk)) ggooddzz.. 1122..0000 „„DDoommoollooggiiaa””
Domy są jak książki. Można je czytać i wiele dowiedzieć się

o ich mieszkańcach – co lubią robić i co jest dla nich ważne al-
bo o czym marzą… Domy to nie tylko ściany i przedmioty. Do-
my to małe wszechświaty, bo nawet gdy zbudujemy dwa iden-
tyczne budynki, ich mieszkańcy stworzą zupełnie inne domy!
Na warsztatach zanurzymy się w domologii – odbywając podróż
po różnych możliwościach zamieszkiwania.

1155 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1122..0000 „„FFeessttiiwwaall ppyyttaańń””
O czym marzy kamień? Co jest napisane w liście do księży-

ca? Jak pozbyć się wrzeszczącego generała? Czy da się naryso-
wać czas? Czy w pokoju może wyrosnąć dżungla, a smok mo-
że stać się nadwornym kucharzem króla? Co się dzieje gdy na
wyspie kończą się ziemniaki? Oto szalony festiwal pytań! Prze-
konajcie się sami gdzie nas zaprowadzi ciekawość – podobno
kto pyta nie błądzi…

Wiek uczestników: 6+
Forma spotkania: on-line (na platformie Zoom).
Prowadzenie: Katarzyna Witt (historyczka sztuki, eduka-

torka, animatorka kultury, autorka tekstów dla dzieci).
SSzzcczzeeggóółłyy ii zzaappiissyy nnaa ssttrroonniiee bbiibblliiootteekkii:: wwwwww..mmbbddddiimm..ppll..

W Służewskim Domu 
Kultury odbyła się kame-
ralna uroczystość, 
podczas której pełnomoc-
nik prezydenta m.st. 
Warszawy ds. edukacji
kulturalnej Anna 

Michalak-Pawłowska,
burmistrz dzielnicy Moko-
tów Rafał Miastowski
oraz zastępca burmistrza
Krzysztof Skolimowski
wręczyli trofea tegorocz-
nym zwycięzcom. 

W tym roku na Mokotowie na-
grodzono wyjątkowe trzy projek-
ty. W kategorii INSTYTUCJE AR-
TYSTYCZNE I MUZEA pierwsze
miejsce zajął Nowy Teatr za projekt
MONT - Młoda Orkiestra Nowego
Teatru/Maria Wilska; Dagna Sad-

kowska. W kategorii ORGANIZA-
CJE POZARZĄDOWE drugie miej-
sce zajął Drama Way za projekt
ART GENERACJE - międzypoko-
leniowy projekt edukacji kultural-
nej Edycja V – Miłość/Adam Gą-
secki, Aldona Żejmo-Kudelska/. Z
kolei w kategorii SZKOŁY POD-
STAWOWE wyróżnienie przypa-
dło Szkole Podstawowejnr 70 za
projekt Kim jestem/Marta Mąka/.

Wręczone zostało także po-
dziękowanie za dotychczasową
pracę dla dzielnicowej koordy-
natorki edukacji kulturalnej na
Mokotowie Marty Bernatowicz.
Gratulujemy zwycięzcom!

Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej jest pierwszym w Pol-
sce wspólnym programem kultu-
ry i edukacji. Integruje środowiska
zajmujące się edukacją kultural-
ną: instytucjonalne, oświatowe,
pozarządowe i nieformalne. Łą-
czy zasoby, które mają instytucje
artystyczne i instytucje animacji
kultury, organizacje pozarządo-
we, grupy nieformalne, przedsię-
biorstwa z potrzebami i oczeki-
waniami mieszkańców.

Przedstawiamy kolejne
ciekawe miejsce na Moko-
towie. Klubo-Kawiarnia
Alternatywy to lokal pro-
wadzony przez Stowarzy-
szenie „W Stronę Marzeń”
(organizację pozarządo-
wą, która od 2012 roku
działa na terenie dzielnicy
Mokotów). 

Cały dochód z działań prowa-
dzonych w ramach Klubo-Kawi-
arni przeznaczany jest na reali-
zację celów statutowych Stowa-
rzyszenia. W Klubo-Kawiarni, po-
za ofertą gastronomiczną, realizo-
wane są również projekty spo-
łeczno-kulturalne skierowane do
mieszkańców dzielnicy, znaleźć
tu można ciekawe wydarzenia i
warsztaty, a także można skorzy-
stać z pomocy specjalistycznej. 

Na parterze lokalu znajduje
się sąsiedzka kawiarenka, na pię-
trze zaś część terapeutyczno-
-twórcza z zajęciami dla dzieci i
dorosłych, konsultacjami psy-
chologicznymi oraz logopedycz-
nymi itd. 

W Klubo-Kawiarni ALTERNA-
TYWY organizowane są:

– wydarzenia dla mieszkań-
ców (koncerty z muzyką na ży-
wo, spotkania z książką, ani-
macje dla najmłodszych, te-
atrzyki),

– warsztaty edukacyjne i psy-
choedukacyjne dla dzieci,

– spotkania ze sztuką dla 
seniorów,

– zajęcia dla maluszków, 
– urodziny i imprezy okolicz-

nościowe, 
– konsultacje psychologiczne

dla rodzin oraz zajęcia specjali-
styczne dla dzieci. 

Jeśli więc szukacie miejsca na
mapie Mokotowa, dzięki które-
mu miło spędzicie czas, zachęca-
my do skorzystania z oferty.
Obok znajdziecie zdjęcie sprzed
ogłoszenia nowych obostrzeń,
natomiast obecnie Klubo-Kawi-
arnia zaprasza na różnego ro-
dzaju zajęcia i spotkania online.
Mamy nadzieję, że już niedługo
będziemy mogli spotkać się oso-
biście na Puławskiej 130.

W hali Centrum Futbolu Warszawianka przy ul. Merli-
niego odbyła się trzecia edycja Turnieju Piłkarskiego
Ojców SAS, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Mo-
kotów oraz Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien. 

Głównym celem imprezy jest promocja aktywności ruchowej
oraz integracja międzypokoleniowa dzieci i rodziców, bowiem w
imprezie, oprócz młodych adeptów futbolu, biorą udział rów-
nież ich tatusiowie oraz mamy. Impreza składa się z trzech elemen-
tów: amatorskiej rywalizacji w turnieju piłkarskim dla ojców,
konkurencji sprawnościowych dla rodzin oraz części integracyj-
no-piknikowej.

Na boisku Orlik 2012 przy ul. Chełmskiej odbył się MOKOTÓW
CUP 2020 – Świąteczny Turniej Piłki Nożnej, organizowany przy
współudziale Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy i Stowa-
rzyszenie Aktywny Kasprzak. W turnieju wzięły udział dzieci z ka-
tegorii U-10 i U-11. W zmaganiach wystąpiły zespoły z Warszawy i
okolic. W przerwie pomiędzy meczami eliminacyjnymi odbył się kon-
kurs żonglerki. Zwyciężyła drużyna FC Komorów, drugie miejsce za-
jęły Orły Zielonka, trzecie miejsce Warszawska Akademia Piłkarska. 

Zarząd Dzielnicy Mokotów otrzymał z rąk harcerzy ZHP świateł-
ko pokoju, którym skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i har-
cerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze
Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się ra-
dosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa
i pokoju.

Żoliborska Szkoła Boksu zamieniła się w Warszawską Szkołę
Boksu i otworzyła się na Sielcach na ul. Dolnej 21B.

Zajęcia prowadzone są przez zawodowych trenerów, a pod-
opieczni i podopieczne podzieleni są na grupy, zgodne z ich stop-
niem zaawansowania. Plan zajęć oraz dodatkowe informacje znaj-
dziecie na stronie: https://warszawskaszkolaboksu.pl/.

Ciekawe miejsce na Mokotowie

Nagrody Edukacji Kulturalnej 

Światełko pokoju...

Nowa szkoła boksu

Sportowy weekend
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Szpital zwany Czerniakowskim
powstał prawdopodobnie w
okresie między 1683 a 1690 ro-
kiem, kiedy wieś szlachecka
Czerniaków znalazła się w rę-
kach marszałka wielkiego ko-
ronnego Stanisława Herakliu-
sza Lubomirskiego. W dzisiej-
szej formule rozpoczął działal-
ność leczniczą w 1958 roku.

Szpital Czerniakowski mieści się
przy ul. Stępińskiej 19/25 na
Dolnym Mokotowie i zgodnie z

misją „Jesteśmy po to, by pomagać cho-
rym” otacza opieką medyczną – stacjo-
narną oraz ambulatoryjną – pacjentów
przede wszystkim z Mokotowa, Wilano-
wa i Ursynowa. Lecznica dysponuje 128
łóżkami na ośmiu oddziałach, w tym
dwóch oddziałach klinicznych War-
szawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, hospitalizując rocznie średnio oko-
ło 11 tys. osób. W ciągu roku w Specja-
listycznej Przychodni Przyszpitalnej, li-
czącej 11 poradni, udzielanych jest śred-
nio 40 tysięcy porad specjalistycznych.
Codziennie nad zdrowiem pacjentów
czuwa około 650 pracowników, w tym
135 lekarzy i 252 pielęgniarki. Leczy
się tu około 40 proc. osób z poważnymi
nowotworami przewodu pokarmowe-
go i ogólnie około 2000 pacjentów cho-
rych na nowotwory. Szpital dysponuje
kadrą medyczną, wśród której roi się
od lekarskich znakomitości.  

Prof. dr hab. nauk medycznych
Kazimierz Wardyn jest specjali-
stą medycyny rodzinnej, cho-

rób wewnętrznych i nefrologii; prof. dr
hab. n. med. Mariusz Frączek specjalistą
chirurgii ogólnej; prof. dr hab. n. med.
Jerzy Polański specjalizuje się w chirur-
gii ogólnej i naczyniowej oraz transfuzjo-
logii klinicznej, natomiast prof. dr hab.
n. med. Antoni Krzeski to jeden z najbar-
dziej znanych, nie tylko w Polsce, otola-
ryngologów, podobnie jak dr hab. n.
med. Wojciech Kukwa. Dr hab. n. med.
Mariusz Wyleżoł jest specjalistą chirur-
gii ogólnej, a dr hab. n. med. Marianna
Bąk specjalistą chorób wewnętrznych. Z
kolei dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielon-
ka, uznany pulmonolog, jest lekarzem
akredytowanym przy ambasadzie Fran-
cji w Warszawie i autorem ponad 300 ar-
tykułów naukowych na temat chorób
płuc, jak również współautorem i re-
daktorem ponad 40 książek i rekomen-
dacji poświęconych chorobom układu
oddechowego. 

Chirurdzy ze Szpitala Czernia-
kowskiego jako jedni z niewie-
lu w kraju potrafią operować

zwężenie przełyku u pacjentów chorych
na pęcherzowe oddzielanie się naskór-
ka (EB). Oprócz operacji przewidzia-
nych w ustawie czerniakowska lecznica
specjalizuje się w dodatkowych zabie-

gach, jak na przykład operacjach baria-
trycznych (kilka metod walki z otyło-
ścią) w ramach oddziału kliniki ogól-
nej, naczyniowej i onkologicznej. Oprócz
działalności medycznej w murach szpi-
tala prowadzone są szkolenia przyszłych
lekarzy polsko- i angielskojęzycznych,
organizowane są staże kierunkowe oraz
prowadzone specjalizacje. Szpital Czer-
niakowski posiada certyfikat jakości nr
J-1410/10/2020 wydany 3 listopada
2020 r., potwierdzający spełnienie wy-
magań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
w zakresie „świadczenia usług medycz-
nych realizowanych w ramach lecznic-
twa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej
z uwzględnieniem diagnostyki”. Certy-
fikat ważny jest do 23 lipca 2023 r.

Tak było do 2019 roku. Wtedy
właśnie pojawiła się wiado-
mość, że Czerniakowski w ra-

mach fuzji i w trybie łączenia zostanie
przejęty przez szpital na Solcu. W pro-
jekcie uchwały Rady m.st. Warszawy,
pod którą podpisał się prezydent Rafał
Trzaskowski, była mowa o tym, że mia-
sto zgadza się na przejęcie Szpitala
Czerniakowskiego przez szpital na Sol-
cu. Majątek Szpitala Czerniakowskiego
miał zostać przeniesiony na spółkę
“Szpital Solec”. Jednocześnie miasto
planowało, że spółka pod nazwą Szpi-
tal Czerniakowski zostanie rozwiąza-
na, a jej majątek zostanie przeniesiony
do szpitala na Solcu. Finalnie obie pla-
cówki miały zostać połączone ze Szpi-
talem Południowym na Ursynowie, któ-
rego uruchomienie zaplanowano na
rok 2021 rok.Ratusz miał bowiem pro-
blem z zapewnieniem finansowania dla
nowego szpitala. Większość warszaw-
skich lecznic działa w ramach tzw. sie-
ci szpitali i dzięki temu mogą liczyć na
pieniądze z NFZ. Pozostałe muszą o nie
walczyć, biorąc udział w dodatkowych
konkursach, które rozpisuje Fundusz. 

Po otwarciu Szpital Południowy
– jako zupełnie nowa lecznica
– nie mógłby wejść do sieci

szpitali samodzielnie. Mogą znaleźć się
w niej tylko te placówki, które działają
od co najmniej dwóch lat. W podobnej
sytuacji będą wszystkie nowe placówki
w kraju, które dopiero wchodzą na ry-
nek medyczny. Została więc podjęta de-
cyzja, że szpital na Solcu zostanie ope-
ratorem Szpitala Południowego, dzięki
czemu nowa placówka będzie miała za-
pewnioną umowę z NFZ i wejdzie do
sieci. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Wspólników Spół-
ki Szpital Solec sp. z o.o., utworzono w
szpitalu na Solcu nowy zakład leczniczy,
który zlokalizowano u zbiegu ul. Rtm.
Witolda Pileckiego i ul. Indiry Gandhi
na Ursynowie. Szpital Południowy ma
przejąć nie tylko kontrakt lecznicy solec-

kiej, ale także kadrę medyczną. Miasto
miałoby bowiem duży problem, by przy
ogromnych brakach kadrowych na ryn-
ku znaleźć wykwalifikowany personel
lekarski i pielęgniarski. 

J ednocześnie Szpital Czernia-
kowski ma oddać na rzecz Szpi-
tala Południowego swoje najlep-

sze, kluczowe oddziały: otolaryngolo-
gię, okulistykę oraz jeden oddział nieza-
biegowy – neurologię. Tamtejszy zespół
medyczny wskazywał, że planowane
przejęcie przez Szpital Południowy wy-
branych oddziałów klinicznych nega-
tywnie wpłynie na finansową sytuację
Szpitala Czerniakowskiego i doprowa-
dzi do jego zadłużania, bowiem czer-
niakowska lecznica straci ponad połowę
kontraktu z NFZ i – co bardzo ważne –
wypracowany drugi poziom referencyj-
ności oraz realizowane granty badaw-
cze. Sygnalizowano, że przejęcie trzech
oddziałów klinicznych wpłynie nega-
tywnie także na poziom leczenia na
przenoszonych oddziałach, bowiem w
nowych warunkach kliniki będą miały o
połowę sal operacyjnych mniej. Szpital
Czerniakowski od lat czeka na budowę
centralnego bloku operacyjnego, który
pozwalałby na zwiększenie liczby wyko-
nywanych operacji. Brak większej liczby
sal operacyjnych jest jedyną przeszkodą
w wykonywaniu większej liczby zabie-
gów przez świetnie funkcjonujące i
uznane zespoły operacyjne o dużym do-
robku akademickim, które działają w
lecznicy przy ul. Stępińskiej 19/25.

Otwarcie Szpitala Południowe-
go to niczym rwanie mocno
ukorzenionego zęba – jest

długotrwałe i bolesne, budowa lecznicy
ciągnie się od 2006 roku. Na razie sytu-
acja przypomina klasyczne czeskie kino
– nikt nic nie wie. Nie wiadomo, kiedy
Szpital Południowy zostanie oddany do
użytkowania. Nie wiadomo, co ze Szpi-
talem Czerniakowskim, który w paź-
dzierniku został przekształcony i przyj-
muje wyłącznie pacjentów chorych na
Covid-19 (podobną funkcję ma pełnić
Południowy po przyspieszonym uru-
chomieniu). Nie wiadomo, ilu pacjen-
tów jest obecnie na Stępińskiej hospita-
lizowanych. Decyzja o przekształceniu
Czerniakowskiego i przeznaczeniu dla
pacjentów z koronawirusem wydaje się
być nieprzemyślana. Szpital Czernia-
kowski został zobowiązany do utworze-
nia 200 łóżek covidowych, ale realnie był
w stanie zapewnić ich jedynie 128, co
było podyktowane głównie sytuacją ka-
drową. Zapytaliśmy stołeczne biuro po-
lityki zdrowotnej o plany miasta co do
przyszłości tej lecznicy. Nie otrzymali-
śmy odpowiedzi, choć pytania zadane w
trybie ustawy Prawo Prasowe nie są zbyt
skomplikowane. W listopadzie ub.r. Pa-
weł Rabiej, ówczesny wiceprezydent
Warszawy, uspokajał, że pracownicy nie
muszą obawiać się zwolnień, a szpitale
na Solcu i Czerniakowski nie zostaną
zlikwidowane. Potwierdził to w styczniu
prezydent Rafał Trzaskowski.  

Co zatem wiemy? Wiemy, że 218
tys. mieszkańców Mokotowa i
130 tys. mieszkańców Ursyno-

wa, o znacznie mniejszym Wilanowie nie
wspominając, ma dziś do dyspozycji...
jeden szpital – MSWiA przy ul. Woło-
skiej. Czerniakowski jest wyłączony, lecz-

nica przy ul. Goszczyńskiego już dawno
została oddana siostrom elżbietankom
w ramach reprywatyzacji, a Południowy
stoi pusty. W tej sytuacji decyzję o ewen-
tualnej likwidacji Szpitala Czerniakow-
skiego można by uznać nie tylko za skan-
daliczną, ale także za bezrozumną. Mia-
sto, jeśli tylko chce, potrafi znakomicie
działać na rynku usług medycznych. Do-
brym przykładem może być Szpital Pra-
ski, niegdyś obraz nędzy i rozpaczy, dzi-
siaj jeden z najlepszych i najnowocze-
śniejszych w stolicy. Powołano menedże-
ra w osobie Andrzeja Golimonta, zapew-
niono mu odpowiednie środki w budże-
cie miasta, efekt widoczny gołym okiem. 

J eśli chodzi o wymagający na-
tychmiastowej modernizacji
Szpital Czerniakowski, pojawi-

ło się ostatnio światełko w tunelu. Pre-
zesem miejskiej spółki zarządzającej tą
lecznicą został w listopadzie dr Paweł
Obermeyer, wytrawny menedżer, któ-
ry przez kilka lat kierował cieszącym
się bardzo dobrą opinią szpitalem w
Płońsku. Po otrzymaniu odpowiedzi ze
stołecznego biura polityki zdrowotnej
niezwłocznie poinformujemy Czytelni-
ków o planach miasta dotyczących przy-
szłości Szpitala Czerniakowskiego.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Szpital Czerniakowski, Sp. z o. o., ul.

Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa. 
Od 60. lat na rynku, 8 oddziałów szpi-

talnych, 11 poradni specjalistycznych,
10.635 hospitalizowanych pacjentów
rocznie, 8000 operacji rocznie, 40.311
konsultacji rocznie. Kontakt: Centrala
(22) 318-60-00, Rejestracja Przychod-
nia: (22) 318-62-13.

Skutki rozbioru Szpitala Czerniakowskiego

CCzzyy SSzzppiittaall PPoołłuuddnniioowwyy wwcchhłłoonniiee ttrrzzyy kklluucczzoowwee ooddddzziiaałłyy SSzzppiittaallaa CCzzeerrnniiaakkoowwsskkiieeggoo??

W ramach Narodowego
Programu Szczepień, w
szpitalach węzłowych roz-
poczęły się szczepienia
przeciw koronawirusowi –
zgodnie z wytycznymi rzą-
dowymi w pierwszej kolej-
ności, tzw. etapie 0, zosta-
ną zaszczepieni pracowni-
cy służby zdrowia, domów
pomocy społecznej i ośrod-
ków pomocy społecznej.

W Narodowym Programie
Szczepień przeciw COVID-19
(NPS), zostały ustalone grupy
osób, które będą szczepione w
kolejnych etapach 0, I, II, III – po-
dział przygotowano w oparciu o
ryzyko narażenia na zakażenie,
ryzyko poważnego zachorowa-
nia i śmierci, ryzyko społeczno-
ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Priorytetem szczepień w eta-
pie 0 objęto pracowników ochro-
ny zdrowia, pracowników do-
mów pomocy społecznej i miej-
skich ośrodków pomocy społecz-
nej oraz personel pomocniczy i
administracyjny w placówkach
medycznych, w tym w stacjach
sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z NPS, w ramach szcze-
pień pracowników sektora ochro-
ny zdrowia, możliwość zaszcze-
pienia się otrzymają osoby m.in.
wykonujące zawody medyczne,
czyli udzielające świadczeń zdro-
wotnych, w tym diagności labo-
ratoryjni, farmaceuci, psycholo-
dzy kliniczni i inni, włącznie z
pracownikami prywatnych pod-
miotów świadczących usługi
zdrowotne. Szczepieniami zosta-
ną również objęci pracownicy
techniczni i administracyjni pod-
miotów leczniczych, laborato-
riów diagnostycznych, transpor-
tu medycznego, a także nauczy-
ciele akademiccy uczelni i stu-
denci kierunków medycznych.

Zgłoszenia priorytetowej gru-
py „zero” do szczepień przeciw
COVID-19 trwają do 14 stycznia
2021 r. – dane personelu me-
dycznego i niemedycznego zbie-
rają szpitale węzłowe, które za-
szczepią zarówno swój personel
oraz pracowników innych szpita-
li, przychodni i aptek.

W Warszawie funkcjonują obec-
nie 24 szpitale węzłowe, z czego
dziewięć to szpitale miejskie (Czer-

niakowski, Inflancka, Wolski, Bie-
lański, Grochowski, Praski, Solec,
św. Rodziny, Żelazna). Na chwilę
obecną szczepionki przeciwko CO-
VID-19 trafiły do trzech szpitali
miejskich, które funkcjonują jako
szpitale węzłowe tj. szpital Inflanc-
ka, Czerniakowski i Bielański i roz-
poczęły szczepienia.

Szacuje się, że w Warszawie
grupa osób do zaszczepienia w
etapie 0 wynosi ok. 100 tys. W
miejskich placówkach medycz-
nych tj. w nadzorowanych przez
m.st. Warszawę dziesięciu szpita-
lach oraz przychodniach, mamy
ponad 14,7 tys. pracowników, w
tym ponad 4 tys. lekarzy oraz
4,5 tys. pielęgniarek i położnych.
Z kolei w ośrodkach pomocy spo-
łecznej oraz domach pomocy
społecznej w Warszawie mamy
ok. 3 tys. pracowników.

Z aktualnych informacji wy-
nika, że obecnie 54 proc. perso-
nelu miejskich szpitali deklaruje
chęć zaszczepienia się przeciw
koronawirusowi.

Zgodnie z wytycznymi NPS,
z dawek szczepień w etapie I sko-
rzystają: pensjonariusze domów

pomocy społecznej oraz zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych i
innych miejsc stacjonarnego po-
bytu, osoby powyżej 60. roku ży-
cia w kolejności od najstarszych,
służby mundurowe, w tym Woj-
sko Polskie oraz nauczyciele.

Z kolei w ramach etapu II ze
szczepień będą mogły skorzystać
osoby w wieku poniżej 60. roku
życia z chorobami przewlekłymi
zwiększającymi ryzyko ciężkie-
go przebiegu COVID-19, albo w
trakcie diagnostyki i leczenia,
wymagającego wielokrotnego
lub ciągłego kontaktu z placów-
kami ochrony zdrowia. W etapie
II szczepieniami zostaną również
objęci pracownicy sektora infra-
struktury krytycznej, dostaw wo-
dy, gazu, prądu, usług teleinfor-
matycznych, poczty, bezpieczeń-
stwa żywności i leków, transpor-
tu publicznego, urzędnicy odpo-
wiedzialni za zwalczanie pande-
mii, pracownicy wymiaru spra-
wiedliwości, funkcjonariusze
służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w
etapie III będą szczepieni przedsię-

biorcy i pracownicy sektorów za-
mkniętych w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii oraz osoby
powyżej 18. roku życia, które nie
mają żadnych schorzeń zwiększa-
jących ryzyko ciężkiego przebie-
gu i zgonu z powodu COVID-19.

Proces szczepień będzie opar-
ty o zaproszenie (dokument e-
skierowania) ważne 60 dni od
dnia wystawienia. Będą one ge-
nerowane automatycznie zgod-
nie z kolejnością szczepień (dla
określonych grup wiekowych,
zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli
wystawić dla pacjenta indywi-
dualne e-skierowania (np. dla
osoby nieposiadającej numeru
PESEL czy dla osoby, która nie
mogła poddać się szczepieniu w
okresie ważności pierwszego e-
skierowania).

W celu umówienia wizyty, bę-
dzie można skorzystać :

- z bezpłatnej infolinii czynnej
całą dobę pod numerem 989 (in-
formacje na temat szczepień
przeciwko COVID-19 są dostęp-
ne  w języku polskim, angielskim,
ukraińskim oraz rosyjskim);

- umówić się elektronicznie
poprzez swoje Internetowe Kon-
to Pacjenta (dostępne na pa-
cjent.gov.pl),

- za pośrednictwem placów-
ki, w której wystawiono mu e-
skierowanie lub bezpośrednio w
punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie
nie będzie wymagało posiada-
nia nr e-skierowania, ponieważ
wystarczające będzie podanie
swoich danych osobowych. Po
dokonaniu rezerwacji wizyty,
pacjent otrzyma SMS z informa-
cją o wybranym miejscu i termi-
nie szczepienia. Pacjent będzie
od razu umawiany na dwie wi-
zyty i także przed drugą dawką
szczepionki będzie powiadamia-
ny SMS-em.

Warto pamiętać, że kolejność
szczepień jest określona w Naro-
dowym Programie Szczepień
przeciw COVID-19. W pierwszej
kolejności szczepione będą oso-
by z grup priorytetowych, jak
personel służby zdrowia, pra-
cownicy i pensjonariusze DPS,
osoby 60+.

K G

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19
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Komuniści polscy w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919 - 1921

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

Komuniści polscy, a także więk-
szość socjalistów polskich prze-
bywających w Rosji wzięła ak-
tywny udział w Rewolucji  Paź-
dziernikowej, w pierwszej jej fa-
zie. Socjaliści, dla których dro-
gie były ideały niepodległości,
suwerenności i demokracji spo-
łecznej – obserwując narodziny
dyktatury  partii bolszewickiej
pod hasłem walki o dyktaturę
proletariatu – stopniowo wyco-
fywali się ze współpracy z bol-
szewikami i starali się za wszel-
ką cenę powrócić do kraju 
ojczystego.

Ogólnorosyjski Centralny Ko-
mitet Wykonawczy Rad – w
uchwale z 13 listopada 1918

r. o anulowaniu  pokoju  brzeskiego – za-
powiadał na okupowanych obszarach
sojusz Rad Żołnierskich z Radami Ro-
botniczo-Chłopskim w walce z military-
zmem i imperializmem niemieckim i
austro-węgierskim, ochraniającym inte-
resy kontrrewolucji oraz w budowie
ustroju socjalistycznego na wyzwolo-
nych terytoriach. Armia Czerwona,
zgodnie z tą uchwałą, zajmowała tery-
toria dawnej Rzeczypospolitej, narzuca-
jąc ustrój dyktatury bolszewickiej na
zajętych terenach.

Wmarcu 1919 r., z udziałem
komunistów polskich  i ich
sojuszników, ogłoszono

platformę programową Międzynaro-
dówki Komunistycznej, eksponując w
niej szczególnie: zniszczenie obcego
aparatu państwowego, skupienie w
rękach proletariatu realnej siły, roz-
brojenie burżuazji, kontrrewolucyjne-
go oficerstwa i białej gwardii...usunię-
cie burżuazyjnych sędziów i organi-

zację sądu proletariackiego, zniesie-
nie władzy reakcyjnej biurokracji i
stworzenie nowych proletariackich or-
ganów zarządów...”

Wowej platformie przewidy-
wano, że „dyktatura prole-
tariatu usunie właściwy ka-

pitalizmowi rozdział między pracą fi-
zyczną a umysłową, połączy je obie, jed-
nocząc pracę z nauką; wywłaszczając
fabryki, kopalnie, folwarki itd.; prole-
tariat położy kres wyzyskowi ludności
przez kapitalistycznych kamieniczni-
ków, odda wielkie domy miejscowym
związkom robotniczych i przeprowadzi
ludność robotniczą do mieszkań burżu-
azyjnych...; Międzynarodówka, która
okaże się zdolną do podporządkowa-
nia interesów narodowych interesom
rewolucji światowej, urzeczywistni tym
samym bratnie współdziałanie proleta-
riatu różnych krajów, a bez tego i bez in-
nych form wzajemnego poparcia prole-
tariat nie zdoła zbudować nowego spo-
łeczeństwa. Niech żyje Międzynarodo-
wa Republika Rad” – napisano. 

Wimię obrony zdobytej wła-
dzy i zburzenia starego
ustroju komuniści Wilna,

Nowogródka, Brześcia, Pińska, Mińska
Litewskiego strzelali do oddziałów Woj-
ska Polskiego wkraczających do wspo-
mnianych miast, współdziałając z Ar-
mią Czerwoną, która zgodnie z dyrek-
tywą Lenina z 19 listopada 1918 r.
udzielała wszechstronnej pomocy lo-
kalnym radom robotniczym i chłop-
skim. Powołana 31 grudnia 1918 Biało-
ruska Republika Rad, a konkretnie jej
Rada Rewolucyjno-Wojskowa pod do-
wództwem polskiego komunisty Sa-
muela Łozowerta zaczęła represjono-
wać Polaków, Litwinów i Białorusinów
na terenach dzisiejszej Białorusi, która
od lutego 1919 r. wchodziła w skład  Li-
tewsko-Białoruskiej Republiki Rad, z
Wincasem Mickiewiciusem (ps. Kap-
sukas) na czele. Grupie komunistów
polskich przewodził Julian Leszczyń-
ski-Leński, wydawca gazety w języku
polskim – „Młot”. Pisał on, podając fał-
szywe informacje, że na ulicach Warsza-
wy, Łodzi, Zagłębia Dąbrowskiego pro-
letariat polski sięga po władzę, dodając:

„ My tutaj wykuwamy siłę, która w od-
powiedniej chwili okaże mu pomoc na-
leżną … Sen o szpadzie rozpryśnie się
może wobec młota międzynarodowej
rewolucji.”

Wdniu 9 lipca 1919 r. KC RKP
(b) – w liście do komuni-
stów – postawił kluczowe

zadania : „Wszyscy do walki z Deniki-
nem...Trzeba  całą pracę wszystkich in-
stytucji  przystosować do potrzeb woj-
ny i przestawić na wojenny ład”. Zgod-
nie z tą dyrektywą Lenina, Julian Mar-
chlewski zainicjował rokowania poko-
jowe z delegatem Naczelnego Wodza
kpt Ignacym Boernerem. Marchlewski,
po konsultacji z Leninem,  godził się, by
oddziały  Armii Czerwonej cofnęły się
10 kilometrów od linii frontu i by rząd
bolszewicki nie prowadził agitacji poli-
tycznej na terenie Polski. Inne żądania
strony polskiej zostały odrzucone, mia-
nowicie zgoda na zaniechanie walki z
oddziałami atamana Petlury i oddanie
Dyneburga wojskom łotewskim. 

L enin postanowił grać na zwło-
kę. Pertraktacje w Mikaszewi-
cach zakończyły się fiaskiem.

Pod koniec pobytu Marchlewskiego w
Mikaszewicach – do 22 grudnia – woj-
ska Denikina były w odwrocie, wojska
Kołczaka pokonane, a oddziały Judeni-
cza pod Piotrogradem znajdowały się w
rozsypce. Pokój z Polską przestał być
dla rządu bolszewickiego sprawą życia
i śmierci. Bolszewicy wykorzystali wy-
ciszenie polskich działań na froncie pół-
nocno-wschodnim i brak porozumie-
nia Piłsudskiego z Denikinem. Naczel-
ny Wódz  Wojska Polskiego bał się suk-
cesów białej Rosji, która zabiegała o od-
budowę wielkiego imperiom rosyjskie-
go, bez praw Ukrainy, Białorusi i państw
bałtyckich do niepodległości, a z po-
mniejszeniem Polski do granic etnicz-
nych. W okresie nowych porażek Ar-
mii Czerwonej na froncie nasilała się
pokojowa ofensywa dyplomacji bolsze-
wickiej. W dniach 22 grudnia 1919 r. i
28 stycznia 1920 r. Gieorgij Cziczerin
proponował rządowi polskiemu pokój
na linii Berezyny i Słucza. Jednocze-
śnie pospiesznie formowano nowe dy-
wizje bolszewickie. Na ofensywę kijow-
ską bolszewicy powołali w Moskwie
Radę Specjalistów Wojskowych pod
przewodnictwem carskiego generała,
byłego naczelnego wodza starej armii
rosyjskiej Aleksieja Brusiłowa. W jej
składzie znalazło się wielu wybitnych
generałów carskich. Kontrofensywę bol-
szewicką przygotowywano nie tylko
pod hasłami klasowymi, lecz także na-
rodowo- patriotycznymi: „Nie damy od-
rywać od Rosji jej historycznych ziem:
Ukrainy, Małopolski Wschodniej, Woły-
nia i Białorusi.” 

P lan nowej ofensywy Armii
Czerwonej na Polskę, opraco-
wany przez Borysa Szaposzni-

kowa, P. Lebiediewa  i E. Sklińskiego, za-
twierdziło Biuro Polityczne KC RKP (b).
Kierował nią  dowódca frontu północ-
no-zachodniego Michaił Tuchaczewski.

W swym rozkazie z 2 lipca 1920 r. pod-
kreślał: „Wojska czerwonego sztandaru
gotowe są walczyć aż do śmierci z woj-
skami białego orła...Musimy pomścić
zbezczeszczony Kijów... Musimy uto-
pić zbrodniczy rząd we krwi zmiażdżo-
nej armii polskiej. Na zachodzie ważą
się losy wszechświatowej rewolu-
cji...Droga do światowego pożaru wie-
dzie poprzez trupa Polski...Naprzód To-
warzysze... Na Wilno, Mińsk, Warszawę
marsz.”  Po pierwszych sukcesach
kontrofensywy Tuchaczewski wydał
rozkaz zadania nieprzyjacielowi ostat-
niego ciosu i nie później niż 15 sierpnia
1920 r. zajęcia Warszawy.

W trakcie trwania bolszewic-
kiej ofensywy Biuro Polskie
przy KC RKP (b), kierowa-

ne przez Juliana Marchlewskiego, zor-
ganizowało 18 lipca 1920 r. naradę pol-
skich komunistów, która wyłoniła Biuro
Organizacyjno- Mobilizacyjne na czele
z Feliksem Dzierżyńskim. Biuro  wysła-
ło do poszczególnych korpusów i dywi-
zji, walczących na froncie polskim, ko-
misarzy polskich, którzy mieli pomagać
bolszewickim dowódcom w budowie
sowieckich porządków na terenach et-
nicznie polskich. 29 lipca 1920 r. Mar-
chlewski udał się do zajętego Białegosto-
ku, by powołać Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski, któremu przewod-
niczył korzystając z pomocy: F. Dzier-
żyńskiego, E. Próchnika, F. Kona i J.
Unszlichta. Według oficjalnego komuni-
katu, Komitet pozbawił władzy dotych-
czasowy rząd szlachecko-burżuazyjny,
powołał nowe komitety fabryczne i fol-
warczne, ogłosił przejęcie na własność
narodu, reprezentowanego przez ko-
mitety rewolucyjne – fabryk, majątków
ziemskich i lasów, gwarantując niety-
kalność ziemi włościanom; powołał or-
gany bezpieczeństwa, komitety gospo-
darcze i aprowizacyjne. Obywatele, wy-
konujący lojalnie rozkazy i polecenia
władz rewolucyjnych, mogli liczyć na
zupełne bezpieczeństwo. Zgodnie z su-
gestią Marchlewskiego, 5 sierpnia Tu-
chaczewski wydał rozkaz w sprawie sto-
sunku podległych mu oddziałów woj-
skowych do ludności polskiej, nakazując,
by polecenia dla niej były ogłaszane w ję-
zyku polskim, by  do wystąpień na wie-
cach dopuszczano mówców orientują-
cych się w sytuacji politycznej w porozu-
mieniu z TKRP, by szanowano polskie
napisy na szyldach i miejscach publicz-
nych i by nie poruszano problemów wy-
znaniowych, drażniących uczucia religij-
ne słuchaczy. Wiele kłopotów miał Mar-
chlewski z towarzyszami  żydowskiego
pochodzenia, którzy chcieli wprowa-
dzić język żydowski jako urzędowy obok
polskiego, organizować odrębne od-
działy  żydowskie wewnątrz Polskiej Ar-
mii Czerwonej i forsowali szkoły pu-
bliczne z żydowskim językiem wykła-
dowym. Feliks Kon pomagał Marchlew-
skiemu opanować wspomniane przeja-
wy separatyzmu żydowskiego. 

Nie wszyscy komuniści i ich
sympatycy byli przekonani, że
sprawie rewolucji socjalnej w

Polsce służy okupacja polskich terenów
etnicznych przez Armię Czerwoną. Do-
tyczyło to przede wszystkim byłych
członków PPS Lewicy i gotowych do
współpracy z komunistami członków
PPS-Opozycji. Większość podporząd-
kowała się jednak uchwale KC KPRP,
„bo  obowiązują nas uchwały  Między-
narodówki Komunistycznej”. W czasie
jej II Kongresu, trwającego od 19 lipca do
7 sierpnia 1920, zobowiązano komuni-
stów do: szerzenia idei komunistycz-
nych w wojsku legalnie i nielegalnie;
prowadzenia systematycznej i planowej
agitacji na wsi, przede wszystkim wśród
robotników rolnych i biedoty wiejskiej;
demaskowania „socjalpatriotyzmu” i
„socjalpacyfizmu”; rozwijania działal-
ności w związkach zawodowych, ra-
dach robotniczych i fabrycznych, sto-
warzyszeniach spółdzielczych. 

I I Kongres Międzynarodówki Ko-
munistycznej wydał w sierpniu
1920 r. specjalną odezwę w spra-

wie wojny polsko-bolszewickiej. W ode-
zwie czytamy m.in.: „Proletariusze
wszystkich krajów! Pamiętajcie, że wro-
giem jest teraz białogwardyjska Polska.
Zadaniem chwili bieżącej jest rozgro-
mienie tego wroga...Należy teraz dzia-
łać, trzeba mobilizować wszystkie siły,

by zastosować wobec Polski blokadę,
by zademonstrować w praktyce soli-
darność międzynarodowego proleta-
riatu z Rosją Sowiecką... Proletariat pol-
ski pod kierownictwem partii komuni-
stycznej prowadził nieustanną walkę
przeciw wojnie z Rosją Sowiecką. Wię-
zienia polskie przepełnione są naszy-
mi polskimi braćmi, polskimi komuni-
stami. Porażki białogwardzistów pol-
skich budzą gorący entuzjazm w ser-
cach polskich robotników”. 

Po zawarciu 12 października
1920 r. preliminariów pokojo-
wych i układu o rozejmie pol-

sko-sowieckim Lenin – na moskiew-
skiej konferencji RKP (b) – traktował te
układy jako sukces bolszewickiej dy-
plomacji, który zmusił wojowniczą Pol-
skę do pokoju wbrew Entencie, doda-
jąc: „Polska musiała się zgodzić na po-
kój, który dal jej mniej niż to, co propo-
nowaliśmy w kwietniu  1920 r. przed
polską ofensywą, kiedy to nie chcąc
odrywać się od pracy na polu budow-
nictwa gospodarczego, proponowali-
śmy granice w najwyższym stopniu dla
nas niekorzystne.” Lenin w przemó-
wieniu tym  zapomniał powiedzieć, że
Ententa była przeciwna kampanii ki-
jowskiej i popierała układy pokojowe z
Rosją, wcześniej od Polski szukając do-
stępu do rynku rosyjskiego. 

Wokresie przejmowania w
początkach 1919 r polskich
kresów północno-wscho-

dnich przez Armię Czerwoną komuni-
ści polscy bojkotowali akcję tworzenia
polskiej armii i jej działania na froncie
wschodnim w imię obrony granicy na-
rodowej, zmuszając gabinet Paderew-
skiego do delegalizacji KPRP. Była to
odpowiedź Rządu Polskiego na komu-
nistyczny bojkot służby wojskowej, pró-
bę tworzenia rad żołnierskich, na wie-
ce antypaństwowe w stolicy, w Łodzi i
Zagłębiu Dąbrowskim, inicjowanie
strajków wśród pracowników komu-
nalnych i bezrobotnych. W czasie kam-
panii wileńskiej w kwietniu 1919 r. do
zbrojnych wystąpień przeciwko oddzia-
łom polskim dołączyli działacze Bundu
i Poalej Syjonu. W liście do Paderew-
skiego z 19 kwietnia 1919 r. Piłsudski
podkreślał: „Znacznie gorzej było z Ży-
dami, którzy  przy panowaniu bolsze-
wickim byli warstwą rządzącą. Z wiel-
kim trudem wstrzymałem pogrom, któ-
ry wisiał po prostu w powietrzu z powo-
du tego, że ludność cywilna żydowska
z okien i dachów rzucała stamtąd ręcz-
ne granaty.” 

Szczególnie niebezpieczna była
akcja strajkowa komunistów w
Zagłębiu Dąbrowskim, w ko-

palniach tego Zagłębia, w sytuacji ol-
brzymiego deficytu węgla dla polskiej
gospodarki, pozbawionej wówczas swo-
bodnego dostępu do węgla śląskiego.
Komuniści w swej akcji wykorzystywa-
li przede wszystkim olbrzymie bezrobo-
cie i kłopoty aprowizacyjne. W Zawier-
ciu podburzony przez nich tłum roz-
broił 30 policjantów, opanował więzie-
nie i wypuścił 20 więźniów. W czasie

kampanii kijowskiej komuniści głosili
hasło „Piłsudskiego czeka na Ukrainie
los Niemców i Denikina. Walka o Ukra-
inę zakończyć się musi walką o zdoby-
cie Polskiej Republiki Rad Delegatów
Robotniczych.” 8 czerwca 1920 r. wy-
buchł w Warszawie inspirowany przez
komunistów  strajk robotników komu-
nalnych z żądaniem 100-procentowej
podwyżki płac. Odpowiedzią prezyden-
ta Warszawy Piotra Drzewieckiego na
ten strajk było skuteczne zastąpienie
strajkujących przez Stołeczną Samopo-
moc Społeczną. Wkrótce w zajętym
Tarnopolu 8 lipca 1920 r. komuniści
powołali Komitet Rewolucyjny Galicji
Wschodniej pod przewodnictwem Wo-
łodymira  Zatońskiego. Organizował
on administrację, aparat bezpieczeń-
stwa, sądownictwo, milicję i pierwsze
oddziały „galicyjskiej armii czerwonej”.

Na polecenie Lenina z 19 lipca
1920 r. przeprowadzono mo-
bilizację polskich komuni-

stów w liczbie 5700 osób i zaczęto prze-
rzucać ich na zachodni front, z tego 900
skierowano do aparatu politycznego
Armii Czerwonej. Polski wywiad woj-
skowy tak oceniał, w tym czasie sytuację
komunistów polskich: „Partia komuni-
styczna przechodzi obecnie ciężki kry-
zys, dlatego że większość zdolniejszych
agitatorów bądź została internowana,
bądź wyemigrowała za granicę; zmę-
czone masy robotnicze nabrały wstrętu
do polityki w ogóle i niechętnie pracu-
ją w politycznych organizacjach robot-
niczych. Nowych członków partia ko-
munistyczna nie pozyskuje, starzy wy-
cofują się z akcji.”

W tym czasie komuniści pol-
scy działali legalnie w
Wiedniu, korzystając z do-

tacji Międzynarodówki Komunistycz-
nej. Wydawali tam tygodnik w języku
polskim pt. „Świt” – pod firmą Polskiej
Rady Robotniczej i Rewolucyjnego
Czerwonego Krzyża, wzywając do straj-
ków w  zakładach amunicyjnych w Eu-
ropie, by paraliżować sprzedaż ich pro-
duktów dla Wojska Polskiego. W kraju
koncentrowali się na akcji bojkotu Armii
Ochotniczej gen. Józefa Hallera i jego
Wydziału Wykonawczego Obywatel-
skiego Komitetu Obrony Państwa, pra-
cującego pod przewodnictwem Mar-
szałka Sejmu Ustawodawczego Wojcie-
cha Trąmpczyńskiego. 

Wdniu 23 września 1920 r.,
po polskim sukcesie w Bi-
twie Warszawskiej, KC

KPRP ogłosił na łamach „Świtu”
oświadczenie, w którym czytamy:
„Rząd polski ta drapieżna bestia, wczo-
raj powalona, dziś szykuje się do no-
wego skoku. Wysłańcy rządu polskiego
w Mińsku sabotują rokowania pokojo-
we, a klika Piłsudskiego już wysuwa na
nowo hasło państw buforowych mię-
dzy Polską a Rosją, ten najobłudniej-
szy wyraz imperializmu polskiego. Ro-
botnicy polscy nie mają nic wspólnego
z najazdem militaryzmu polskiego na
Rosję Sowiecką..., widzą w wojskach
czerwonych nie najeźdźców, grożących

naszej wolności, lecz sojuszników w na-
szej rewolucyjnej walce o wyzwolenie.”

W trakcie rokowań ryskich ko-
muniści liczyli na powrót
Rosji Sowieckiej do dzia-

łań zbrojnych po pokonaniu Wrangla.
Zdziesiątkowani przez polskie służby
bezpieczeństwa publicznego działali w
podziemiu, wchłaniając do swoich sze-
regów działaczy PPS Opozycji, Bundu
i Poalej Syjonu. Na Górnym Śląsku do-
prowadzili do powstania Komunistycz-
nej Partii Górnego Śląska. W masowym
strajku i pochodzie łódzkim 8 paździer-
nika 1920, w którym wzięło udział 80
tys. demonstrantów, odezwy KPRP eks-
ponowały żądanie lepszej aprowizacji,
pracy i chleba, zniesienia systemu kart-
kowego.  W pochodzie dominowały ko-
biety. 17 listopada 1920  w wiedeńskim
„ Świcie” ukazał się artykuł posła Toma-
sza Dąbala z tezą, że Polska burżuazyj-
na jest najbardziej wstecznym krajem,
w którym biedota wiejska, dotychczas
nieuświadomiona, jest najbardziej po-
datna na hasła rewolucyjne i program
Polskiej Republiki Rad Chłopsko-Ro-
botniczych. 

K ompromis zawarty w Rydze
komuniści traktowali jako nie-
sprawiedliwy dla Rosji So-

wieckiej, narzucony przez imperializm
polski, wspierany przez światowe mo-
carstwa kapitalistyczne. Komuniści pol-
scy wierzyli, że ten niesprawiedliwy dla
Rosji pokój będzie trwał krótko po od-
budowie gospodarki sowieckiej. Kryty-
ków w łonie KPRP dyplomacji sowiec-
kiej na rokowaniach ryskich Komitet
Centralny tej partii wzywał do porząd-
ku, zrozumienia i poparcia jej działań w
konkretnej sytuacji historycznej, bo lo-
sy rewolucji proletariackiej w Polsce są
ściśle związane z interesami państwo-
wości sowieckiej.

Wpływy ruchu komunistycz-
nego wśród społeczeństwa
polskiego były bardzo

skromne w porównaniu do wielu społe-
czeństw europejskich. Polacy znali bar-
dzo wcześnie istotę bolszewizmu na
przykładzie represjonowanych polskich
rodzin w Rosji, na Białorusi i Ukrainie i
od lipca 1920 r.  na etnicznych ziemiach
polskich. Gabinety Paderewskiego, Skul-
skiego , Grabskiego i Witosa  skutecznie
egzekwowały w majestacie uchwały Sej-
mu Ustawodawczego i Rady Obrony
Państwa delegalizację KPRP i jej sojusz-
ników. Tolerowano nielicznych komuni-
stów wybranych do Sejmu Ustawodaw-
czego, rad miejskich, związków zawodo-
wych, spółdzielczości robotniczej. Wie-
le kontrowersji wywoływało z jednej
strony internowanie w Jabłonnie obwi-
nianych o brak lojalności państwowej
oficerów żydowskiego pochodzenia, z
drugiej zaś wyroki sądów wojskowych
na aktywnych członkach komitetów re-
wolucyjnych, powoływanych na tere-
nach okupowanych przez Armię Czer-
woną.  W warunkach emocji wojennych
nie wszystkie te wyroki były prawnie i
moralnie  uzasadnione. 

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

Ostatnie lata przyzwycza-
iły nas do łagodnych i bez-
śnieżnych zim. Nie zawsze
tak jednak było – jeszcze
kilkanaście lat temu mróz
potrafił namieszać. 

Globalne ocieplenie klimatu,
wywołane m.in. przez działal-
ność człowieka, spowodowało,
iż zimy stały się mniej surowe.
Niegdyś bywało, że karczmy dla
podróżujących saniami rozsta-
wiano... na Bałtyku. 

Mała epoka lodowcowa
O zamarzaniu Bałtyku wiemy

sporo, gdyż kronikarze często
odnotowywali je jako ciekawost-
ki. W 1854 roku historyk Tho-
mas Milner, napisał dzieło, w
którym zebrał m.in. dawne in-
formacje meteorologiczne. Z
dawnego wykazu dowiemy się,
że w 1408 miała miejsce jedna z
najsroższych zim w średniowie-
czu. Bałtyk był zamarznięty po-
między Olandią a Gotlandią i po-
między Norwegią a Danią, tak
że wilki po lodzie przechodziły
do Jutlandii. Wilki nie były jed-
nak jedynymi lodowymi pasaże-
rami. W kronikach są też wspo-
mnienia o przejazdach saniami.

Kronikarze już w 1323 roku
zauważyli, że zima była tak cięż-
ka, że zarówno piesi jak i konni
podróżowali po lodzie pomię-
dzy Danią a Lubeką i Gdań-
skiem. Komunikacja trwała sześć
tygodni i punkty odpoczynku
dla podróżnych znajdowały się
wzdłuż drogi, gdzie palono ogni-
ska i rozstawiano obozowiska.

Przy dacie 1548 zanotowano,
że pomiędzy Danią a Rostockiem
podróżowały po lodzie sanie cią-
gnięte przez konie lub osły. Czę-
ste są też notatki o lodzie, który
nie pozwalał na żeglugę – nie-
rzadko aż do końca kwietnia.
Między Gdańskiem a Helem
transport drogą “lodową” potra-
fił utrzymać się do końca marca.
Podobnie było na Mierzei Wiśla-
nej, gdzie konno dostawano się
do miejscowości położonych po
drugiej stronie zamarzniętego
Zalewu Wiślanego. W klimatolo-
gii spotkamy się też często z tzw.
małą epoką lodowcową, której

szczyt miał miejsce w XVII wie-
ku (około lat 1600–1660). W
1658 król Szwedzki Karol X, z
całą armią, końmi, taborami i
parkiem artyleryjskim, po lodzie
przekroczył Wielki Bełt i Mały
Bełt – czyli cieśniny położone
między duńskimi wyspami. Z te-
go też czasu zachowały się kro-
nikarskie zapiski o targach odby-
wających się na środku Morza
Bałtyckiego, dokąd zjeżdżali sa-
niami kupcy z różnych krajów.
Jeszcze w 1809 roku Rosjanie z
Finlandii zaatakowali Szwedów
przechodząc przez zatokę Bot-
nicką, również przeprowadza-
jąc wojsko wraz z całym tabo-
rem i artylerią. Późniejsze lata
rzadziej przynosiły tak srogie
warunki zimą. Po raz ostatni
spora połać lodu pozwalająca na
przejście z Gdańska do Helu lub
między duńskimi wyspami była
z 1986 na 1987 rok. 

W tych czasach rokrocznie za-
marzała również Wisła. To wła-
śnie kra z rzeki zniszczyła otwar-
ty zaledwie kilkadziesiąt lat
wcześniej – pierwszy stały most
przez Wisłę w Warszawie. Bu-
dowę konstrukcji ukończono w
1582, zaś zniszczeniu krą prze-
prawa uległa w 1603 roku. Co
znamienne, aż do 1864 r. War-
szawa mostu stałego nie miała –
dopiero wtedy otwarto żelazny
most Kierbedzia. Jednym z po-
wodów były surowe zimy i oba-
wa przed ponownym zniszcze-
niem konstrukcji.

Skrajne mrozy zanotowane 
Surowe zimy zdarzały się rów-

nież w XX wieku, gdy prowadzo-
no regularne pomiary tempera-
tur. Niezwykle surowa była zi-
ma z przełomu 1939/1940 ro-
ku. 11 stycznia 1940 w mazo-
wieckich Siedlcach odnotowa-
no najniższą oficjalną tempera-
turę w historii Polski, w stop-
niach Celsjusza – minus 41,0.
We wspomnieniach  warszawia-
ków z tego okresu jawią się bie-
da i zniszczenia spowodowane
agresją hitlerowskich Niemiec
na Polskę, do których dołączyły
również skrajne mrozy. Średnia
temperatura tej zimy była aż o

ponad 7 stopni niższa niż w la-
tach ubiegłych. W ostatnich la-
tach naukowcy debatują, czy nie-
mieccy okupanci nie pomylili się
w obliczeniach. Tym niemniej
pierwsza zima II wojny świato-
wej uchodzi za jedną z najbar-
dziej surowych w historii Polski. 

Następna surowa zima miała
miejsce w 1956 roku. Z początku
nic nie zapowiadało tak niskich
temperatur. Dopiero w lutym
zimno dało o sobie znać. Luty
1956 był ostatnim miesiącem w
historii pomiarów, którego śred-
nia temperatura miesięczna spa-
dła niemal w całym kraju poniżej
-10,0°C, również w zachodniej je-
go części. Cieplej było jedynie nad
samym morzem (Hel -6,1°C).
Również rekordy temperatur
brzmią mocno – w Puławach za-
notowano minus 29 stopni. Jesz-
cze zimniej było zimą 1962/63.
Średnia anomalia temperatury
powietrza odniesiona do normy z
lat 1981-2010 w miesiącach gru-
dzień 1962-styczeń 1963 wynio-
sła aż -6,6°C. 19 stycznia nad ra-
nem temperatura w Płocku spa-
dła do -35,6°C. Jeszcze bardziej
niezwykła była fala chłodu, która
nadeszła w samej końcówce lute-
go: 28 lutego 1963 w Lubaczo-
wie temperatura spadła do -38,6°. 

Odśnieżanie w czynie 
społecznym

Większość ze starszych czytel-
ników na myśl o surowej zimie
pamięta jednak przede wszyst-
kim przełom lat 1978/79. Pomi-
mo iż niska temperatura nie osią-
gnęła rekordów, to właśnie ta zi-
ma z wielu powodów została na-
zwana “zimą stulecia”. 

Spowodowane było to m.in.
nagłym atakiem siarczystego
mrozu. Do tego doszły olbrzy-
mie opady śniegu. Jeszcze w Syl-
westra 1978 roku utrzymywała
się temperatura w okolicy zera.
Wystarczyło kilkanaście godzin
by spadła do minus kilkunastu
stopni, a kraj pokrył “biały pa-
raliż”. Rekordowo wysoką po-
krywę śnieżną odnotowano: w
Suwałkach (84 cm, 16 lutego),
Łodzi (78 cm, 2 lutego), War-
szawie (70 cm, 31 stycznia). Je-

żeli chodzi o temperaturę w War-
szawie, wynosiła ona nawet -31
stopni Celsjusza.  

– Pamiętam, że zamknęli
wówczas szkoły, zaś młodzież
szkolna w ramach czynu spo-
łecznego odśnieżała osiedlowe
uliczki – opowiada pani Iwona,
wówczas licealistka.

Zamarznięte zwrotnice kole-
jowe i popękane w wyniku mro-
zów szyny spowodowały, że
transporty węgla do elektrocie-
płowni docierały wyjątkowo
rzadko, a rozmrażanie tych, któ-
re udało się dowieźć, było bar-
dzo utrudnione. W większości
miast komunikacja miejska nie
funkcjonowała lub działała w
bardzo ograniczonym stopniu.
Konieczny był częściowy lock-
down, zamykano szkoły, bary i
restauracje. 

– W początkach 1979 roku by-
łem w wojsku i mieliśmy sześcio-
tygodniowe szkolenie poligono-
we dla czołgistów. Śnieg potrafił
być niemal wysokości czołgu T-
50, który pokonywał go nie
ugniatając, a rozbijając na sre-
brzysty puch  – wspomina Wal-
demar – widok był niezwykły
podobnie jak “śmiejąca się ko-
za”, czyli rozgrzany do czerwo-
ności piecyk ogrzewający namio-
ty, w których spali żołnierze. By-
wało również i groźnie – krótki
pobyt na zewnątrz w berecie za-
miast hełmofonu kończył się bą-
blami na uszach – dodaje. 

Fachowcy podkreślają rów-
nież, że duży mróz i zamarznię-
ty grunt były pośrednimi przy-
czynami wybuchu gazu w Ro-
tundzie PKO w Warszawie w
dniu 15 lutego 1979 roku. Suro-
we zimy pojawiały się również
w sezonach 1986/87, 1995/96
oraz 2002/2003. Niestety, od
kilkunastu lat brakuje zarówno
mocnych mrozów, które regulu-
ją populacje owadów oraz du-
żych opadów śniegu, będących
podstawą wiosennej wegetacji
roślin. Jeżeli nie zintensyfiku-
jemy działań mających na celu
spowolnienie globalnego ocie-
plenia, to mroźne i śnieżne zimy
będą już tylko wspomnieniem.

P i o t r  C e l e j

Kiedyś to było! Rekordowe 
zimy w Polsce i Warszawie
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Ornitologiczny wizerunek Ursynowa

Duże problemy małych ptaków

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Większość  ursynowian przypo-
mina sobie o małych ptakach
zwykle późną wiosną, gdy doku-
czają już komary i meszki.
Mieszkańcy dzielnicy zaczynają
wtedy tęsknie spoglądać na wy-
soko szybujące jerzyki – zabój-
ców komarów, a  na niższych
drzewach i krzewach dostrzega-
ją wróble, sikory. 

Co bystrzejsi zauważają, że małych
ptaków jest jakby mniej niż w poprzed-
nich latach, za to coraz więcej widać
dużych wron, gawronów, srok. Od póź-
nej jesieni i zimą wróble udaje się spo-
tkać bardzo rzadko.

Skrzydlaci dobroczyńcy
Malutka sikorka, ważąca 20 - 30 g,

zjada nawet 200 owadów i gąsienic
dziennie. Również wróbel, choć żywią-
cy się głównie nasionami roślin, elimi-
nuje  pokaźne ilości szkodników w tym
również kleszczy, karmiąc  w okresie
lęgowym swoje pisklęta gąsienicami i
owadami. To nasi dobroczyńcy, którym
zawdzięczamy bardzo dużo. Niestety,
małe ptaki są dosyć nisko w zwierzęcym
łańcuchu pokarmowym i zewsząd czy-
ha na nie śmiertelne zagrożenie. Mimo
że gniazda zakładają najczęściej w
szczelinach pod dachami i parapetami
czy w zagłębieniach pomiędzy płytami
budynków,  ich jajeczka i pisklęta są
częstą zdobyczą dla wron i srok, sieją-
cych spustoszenie w okresie lęgowym.

Wróble i mazurki, grupując sie poza
okresem lęgowym w stada, mają sie-
dliska najczęściej wśród gęstych żywo-
płotów, krzewów, czasem drzew igla-
stych – również gęstych. Chroniąc się w
ten sposób przed ptasimi drapieżnika-
mi, padają niestety często ofiarą kotów.
W osiedlowych enklawach, z kilkudzie-
sięcioma ogródkami przydomowymi,
wystarczy kilka udomowionych mila-

sków - mruczków, by drapieżniki te, in-
spirowane naturalnym popędem,  prze-
trzebiły nawet ponad połowę okolicznej
populacji wróbli. 

Również ptaki drapieżne pobierają
swoją daninę. W moim rejonie Ursyno-
wa Centrum prawie codziennie w go-
dzinach przedpołudniowych widuję pu-
stułki, krogulce, czasem nawet  jastrzę-
bie, patrolujące swoje rewiry. Stosunko-
wo najmniejsze i względnie mniej groź-
ne są pustułki, ale też robią swoje. Kie-
dyś przysiadła taka na parapecie moje-
go okna na X piętrze z martwym już
wróbelkiem, ale zaraz odleciała, może
przestraszył ją jakiś większy drapol (czy-
li  ptasi drapieżnik w żargonie fotogra-
fów przyrody). Po kilku minutach znik-
nął również wróbelek. Natomiast kro-
gulec, gdy  już upatrzy sobie jakiegoś
ptaszka, zwykle ten nie ma szans. Bo
krogulec jest silny, szybki i uparty. La-
tem widziałem polowanie krogulca na
jerzyka. Gwałtowne zwroty jerzyka w
locie, nawet pomiędzy drzewami,  by-
ły skuteczne tylko na chwilę. Krogulec
za chwilę go doganiał. Jaskółce może
byłoby łatwiej, gdyż mogłaby przysiąść
na gałęzi, ale jerzyki tego nie potrafią.
Gonitwa dosłownie na śmierć i życie
od kampusu SGGW do domów osiedla
Stokłosy trwała sporo minut, aż ptaki
zniknęły gdzieś daleko pomiędzy bu-
dynkami. Wróbel, nawet mazurek
(zwany potocznie “polnym wróblem”),
w takiej sytuacji nie miałby najmniej-
szych szans, gdyż jest stosunkowo sła-
by lotnikiem. Fruwa charakterystycz-
nymi falami, w locie co chwilami musi
na ułamek sekundy odpoczywać, lecąc
wtedy ze zwiniętymi skrzydłami siłą
rozpędu. Krogulec dopadłby go natych-
miast. No ale taka jest dzika przyroda i
taki jest łańcuch pokarmowy. My – ich,
jacyś inni  – nas, przeżywa kto szybszy,
silniejszy, sprytniejszy. 

Problem z dużymi 
Osobny problem dla maluchów

stwarzają  ptaki duże, które od kilku-
nastu lat masowo przenoszą się z
obrzeży miast na tereny wielkich osie-
dli. Jest ich niestety coraz więcej. Dzię-
ki niedbalstwu spółdzielni mieszka-
niowych, budujących ażurowe altanki
śmietnikowe,  i samych mieszkańców,
duże ptaki mają darmową stołówkę

przez cały rok. Wrony i sroki, mając
pod dostatkiem pożywienia, stanowią
największe zagrożenie dla równowagi
ptasich zwierząt. Patrząc o dowolnej
porze dnia i  roku,  dominującymi, cią-
gle widocznymi ptakami są wrony si-
we. Wielkie, silne ptaszyska, nie mają
w mieście wielu przeciwników. Są bar-
dzo inteligentne, uczą się szybko, po-
trafią współdziałać w grupie. Szereg
razy nad Wisłą widziałem grupy wron
“pilotujących” jakby w obstawie, ale
faktycznie próbujących przegonić  le-
cącego majestatycznie bielika, który
stanowić mógł zagrożenie dla ich mło-
dych. Zresztą nawet pojedyncze wro-
ny potrafią być bardzo bojowe, próbu-
jąc często skutecznie odpędzić znacz-
nie większego myszołowa.  

Duże ptaki uczą się różnych sztuczek,
również od tych mniejszych. Kilkakrot-
nie widziałem, jak wielka wrona nagle
zrobiła szybki zwrot w locie, błyska-
wicznie podfrunęła metr w górę i skrę-
cając głowę, łapała jakiegoś dużego
owada. Tak polują jerzyki. Czyżby w
mojej okolicy podejrzały to wrony?

W okresie lęgowym wrony i sroki są
bardzo bezwzględne. Żeby wykarmić
swoje dzieci, po prostu kradną pisklęta
innym ptakom, nie tylko mniejszym.
Wróble są tu bez szans, o ile nieopatrz-
nie wybrały sobie na gniazdo dla pi-
skląt typową budkę lęgową. Wrona al-
bo sroka siada sobie na daszku i gdy
podrośnięte maluchy zbyt ciekawie wy-
stawiają głowy z otworu budki, mają
dużą szansę znaleźć się w gnieździe
wrony już jako pokarm dla jej piskląt.
Pomiędzy wielkimi toczą się boje i zwy-
kle ważna jest liczebność grupy. Czasem
kilkanaście kawek gania jakąś wronę,
która czymś wobec kawek zgrzeszyła.
Czasem wrona gania inną wronę, bo
znalazła coś smakowitego, albo grupa
wron gania mewy, by później te mewy,
już w liczniejszej grupie, ścigały ataku-
jące je wcześniej wrony.  

Pewna poprawa losu wróbli poja-
wia się latem, gdy szpaki po zakoń-
czeniu swoich lęgów łączą się w duże
grupy. Same niewiele większe od wró-
bli, ale przebywając w dużych sta-
dach, wzbudzają respekt nawet wśród
wron i srok. Wróble i mazurki dosko-
nale to zauważają i bardzo często to-
warzyszą szpaczym stadom w miej-

scach żerowisk nie tylko na trawni-
kach osiedli, ale również na podmiej-
skich łąkach . Przebywają bardziej z
brzegu stada,  żeby nie wchodzić szpa-
kom w drogę, i wyraźnie są przez
szpaki tolerowane. Szpaki odlatują na
drzewo, wróble za nimi, szpaki na
krzaku – wróble też. 

Szpaki są bardzo świadome swojej
siły w stadach. Od połowy lata groma-
dzą się w wielkie grupy, nawet po kil-
kaset osobników. Po południu, przed
wylotem na noclegowiska, chętnie sia-
dają na liniach wysokiego napięcia
(np. wzdłuż ulicy Ciszewskiego). Jed-
nak niekiedy wystarczy zaledwie kilka
wron, które pojawiając się wcześniej
niezauważone, wywołują odruch
ucieczki u kilku szpaków, za którymi  w
udzielającym się popłochu, podąża w
panice reszta stada. Ale gdy wrony coś
przeskrobią, na przykład atakując
chwilowo samotnego szpaka, role się
odwracają. Jesienią obserwowałem
wielkie stado szpaków ganiające kilka
wron nad kampusem SGGW. Widok
przypominał animowany film. Za
przerażonymi wronami podążała  gru-
pa kilkuset  szpaków, na kształt wy-
dłużonej kropli z wyraźnie zwężonym
początkiem. Wraz z gwałtownymi
zwrotami uciekających wron, podąża-
ła za nimi “kropla” stada szpaków z
dostosowującą się  z pewnym opóź-
nieniem do zmian kierunku lotu głów-
ną masą stada. Wszystko niezwykle
dynamiczne, płynne, jakby sterowane
z zewnątrz. Wrony w sumie chyba
uciekły, ale wrażenie świadomej mocy
stada szpaczego było bardzo wyraź-
ne. Nic dziwnego, że choć na kilka ty-
godni wróble starają się o sąsiedztwo
takich opiekunów.

Czas zimy, jak pomóc
Wraz z zaawansowaną jesienią, ma-

łe ptaki gdzieś znikają. Osiedlowe pta-
ki, a właściwie przetrzebione stadka
wróbli spotykam sporadycznie, sikory
też bardzo rzadko. Owadów i gąsie-
nic już nie ma, ziarenka zjedzone albo
pospadały,  małe ptaki mają coraz
mniej naturalnego pokarmu. Tempera-
tura zewnętrzna spada, a do utrzyma-
nia się przy życiu niezbędny jest ener-
getyczny posiłek. Paradoksalnie, ma-
łym ptakom w mieście jest trudniej

wyżywić się, niż gdzieś na polach,
gdzie po okresie wegetacyjnym można
znaleźć wiele miejsc z przyschnięty-
mi roślinami z nasionami. Z koniecz-
ności  ptaki w mieście sięgają często po
pieczywo, nawet rozmoczone, by prze-
żyć. Są jednak nieświadome, że to naj-
gorszy dla nich pokarm. Dobrzy ale
niemyślący ludzie nie rozumieją, że
dając chleb ptakom, czynią im wielką
szkodę. Zbyt bogate w węglowodany
pożywienie może powodować defor-
mację stawów w skrzydłach i prostopa-
dłe do ciała rośnięcie lotek (anielskie
skrzydło). Pieczywo jest zbyt mało
energetyczne i pęcznieje w ptasim żo-
łądku, zawiera również szkodliwe dla
ptaków dodatki, jak np. sól. Zamiast
pomagać, często szkodzimy.

Co zatem przygotować dla małych
ptaków na zimę? Przede wszystkim
różnego rodzaju ziarna i nasiona. Mo-
gą to być rozmaite zbóża, jak pszeni-
ca, jęczmień owies, nasiona dyni, sło-
necznika (niełuskanego!), kukurydzy,
naturalne płatki owsiane skropione
trochę olejem. Nadają się również go-
towane i pokrojone warzywa, ale rów-
nież świeże pokrojone owoce (jabłka,
gruszki), a po namoczeniu również
ususzone. Owoce nie mogą jednak za-
wierać dodatku cukru, a  gotowane
warzywa soli! Jeśli chcemy dokarmiać
ptaki, warto pomyśleć o jakimś karm-
niku w odosobnionym miejscu, nawet
na balkonie. Dobrze jest wówczas
przygotować pojemnik na wodę, gdyż
zimą podczas mrozów ptaki często nie
mają skąd jej brać.

I jeszcze ważna uwaga: jeżeli już za-
częliśmy dokarmiać zimą ptaki, należy
to robić regularnie. Ptaki zapamiętają
miejsce swojej stołówki i będą tracić
mniej tak cennej zimą energii na po-
szukiwanie pożywienia. W zamian od-
wdzięczą się nam po wielokroć, choć
niekoniecznie bezpośrednio. Zjadając
od wczesnej wiosny gąsienice i owady,
spowodują ograniczenie populacji
szkodników, za którymi przecież nie
przepadamy. Wróbelek jest malutki, ale
zjadając czasem kleszcza, może wła-
śnie nas ochronić od tego uciążliwego
pajęczaka, który inaczej z wszelkimi
konsekwencjami mógłby dobrać się do
naszej krwi. Chrońmy małe ptaszki,
chrońmy wróbelki i mazurki! 
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Ostatni sobotni wieczór
nie należał do siatkarzy
KS Metro Warszawa, któ-
rzy na własnym parkiecie
przegrali  z dość dobrze
dysponowaną drużyną
MOS Wola Tramwaje War-
szawskie. Do wyłonienia
zwycięzcy derbowego spo-
tkania, rozegranego w ra-
mach 12. kolejki drugoli-
gowych zmagań, potrzeb-
ne były cztery sety (25:21,
21:25, 17:25, 11:25).

Premierowa partia przyniosła
sporo twardej walki i mnóstwo
nadziei na emocjonujące spotka-
nie. Siatkarze KS Metro Warsza-
wa już na wstępie po asie serwi-
sowym Bartłomieja Skorka obję-
li prowadzenie 2:0. Kolejne mi-
nuty to konsekwentne wymia-
ny ciosów, w których jednak nie-
co więcej szczęścia mieli miej-
scowi. Dwa sprytne zagrania Ka-
mila Graczyka oraz as serwisowy
w wykonaniu Kamila Krajew-
skiego powiększyły przewagę
Metra do pięciu oczek – 14:9,
przez co goście znaleźli się w
trudnym położeniu. Walczyli
jednak dzielnie i momentami
zmniejszali straty, ale w końców-
ce dwukrotnie zablokowany zo-
stał Grzegorz Pacholczak, a wy-
nik 22:17 pozwolił podopiecz-
nym trenera Marcina Lubiejew-

skiego na spokojne dogranie se-
ta i zwycięstwo do 21.

W drugiej partii sytuacja się
odwróciła. Do stanu 6:6 miała
miejsce wyrównana walka, ale
później siatkarze z Woli rozegra-
li się na dobre. Świetnie radzili
sobie na siatce i po bloku na Mi-
chale Gregorowiczu prowadzili
już 12:8. Gospodarze zdołali jed-
nak odrobić jeszcze straty. Rów-
nież zafunkcjonował u nich blok,
dzięki czemu – zatrzymując Grze-
gorza Pacholczaka i Bartosza Go-
mułkę, złapali kontakt z rywala-
mi – 17:18. Później jednak pod-
opieczni trenera Krzysztofa Wój-
cika odzyskali kontrolę nad wyni-
kiem i po skutecznym ataku Go-
mułki wywalczyli piłkę setową –
20:24. Niestety, zawodnik ten do-
znał kontuzji i musiał opuścić bo-
isko, a jego miejsce zajął Kacper
Buczek. Seta zakończył nieudaną
zagrywką Kamil Krajewski. 

W dalszych losach spotkania
ciężko doszukać się pozytywów
w postawie miejscowych. Roz-
poczęli od nieskutecznych ata-
ków, co przełożyło się na błyska-
wiczne prowadzenie MOSu 3:0.
Przyjezdni, wykorzystując nie-
mal każdą kontrę, w mgnieniu
oka powiększyli przewagę do
pięciu oczek – 2:7. Później na bo-
isku pojawili się Mateusz Cac-
kowski i Sebastian Lisicki, ale za-

biegi trenerów Lubiejewskiego i
Walendzika nie przynosiły spo-
dziewanych efektów na tablicy
wyników. Straty do rywali rosły
z każdą minutą, a pojedyncze
skuteczne akcje nie były w stanie
zmienić biegu wydarzeń w tej
partii. Końcówka to koncert ze-
psutych zagrywek po obu stro-
nach siatki, zakończony wygra-
ną gości do 17. 

Wydawało się, że z perspek-
tywy  Metra gorzej już być nie
może, niestety kolejna partia me-
czu nie przyniosła poprawy ich
dyspozycji na parkiecie. I choć
gospodarze rozpoczęli naprawdę
nieźle – po dwóch punktach zdo-
bytych bezpośrednio z zagrywki
przez Filipa Troczyńskiego obję-
li prowadzenie 4:2.  Goście jed-
nak szybko odrobili straty i do
stanu 6:6 trwała wyrównana
walka. Później gra Metrowych
zupełnie się zacięła. Ich ataki w
większości były podbijane lub
blokowane i do końca spotkania
zdołali zdobyć zaledwie 5 oczek.
Goście, korzystając z gorszej dys-
pozycji przeciwnika, każdą
kontrę bezlitośnie zamieniali w
punkt, a zwycięstwo w całym
meczu przypieczętował skutecz-
nym atakiem Jan Lizińczyk.

Jak się okazało, wynik tego
spotkania miał bezpośredni
wpływ na układ ligowej tabeli,
ponieważ jego triumfatorzy ze-
pchnęli siatkarzy Metra na piąta
pozycję w tabeli grupy drugiej.
Obie ekipy mają obecnie po 18
punktów, jednak bilans setowy
przemawia na korzyść MOSu.
Kolejna porażka Metrowych i
brak zdobyczy punktowej,  nieco
skomplikowała sytuację w całych
rozgrywkach. Najbliższą okazję
na jej poprawę będą mieli dopie-
ro w drugi weekend stycznia, kie-
dy to zmierzą się na wyjeździe z
drużyną Legii Warszawa. 

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

Tytuł ekspozycji „Obawy” wskazuje na
jedno z odczuć, które łączy prezentowa-
ne w Galerii Działań prace Weroniki
Malwiny Alberskiej. Poczucie niepokoju
o przyszłość wynika z różnego rodzaju,
inspirujących autorkę do tworzenia, zja-
wisk oraz wydarzeń. 

Obejmuje zarówno obawy wynikające z obser-
wacji tragicznych w skutkach niezrównoważo-
nych działań człowieka względem środowiska na-
turalnego (obraz: „Wizjer, płonąca Australia”),
jak i stawiania niebezpiecznych podziałów między
tym co ludzkie i „obce” (obraz „Miejsce granicz-
ne”) oraz z egzystencjalnego lęku przed przemi-
janiem i śmiercią (m.in. rysunki „Przebieg życia,
koń.”, „Lupus”), a także te przed zacieraniem się
pamięci historycznej (rysunek „Warszawa”).
Wspomniany niepokój dotyczy zatem przyszłych
losów samej artystki oraz innych ludzi i środowi-
ska, w którym żyją. 

Na wystawie w przeważającej części prezento-
wane są prace wykonane techniką wypalania w
papierze i nakładania kolejnych jego warstw. Zo-
baczyć można także dwa obrazy olejne z malar-
skiej części jej praktycznej pracy dyplomowej
„Obecność”. Rysunki z ekspozycji to prace, które
zostały wykonane na czwartym oraz ostatnim ro-
ku nauki autorki na warszawskiej ASP. Z czasem
rozciągnięte na blejtramach prace papierowe prze-
szły w dwustronne formy swobodnie zawieszone
w przestrzeni. Niektóre z nich bywają wprawiane
w ruch poprzez delikatne podmuchy wpadające-
go do galerii powietrza. 

Podczas tworzenia rysunków artystka najczę-
ściej posługiwała się motywami czerpanymi z
przyrody, nierzadko też nawiązywała do cyklu
życia oraz nastroju przemijania. Skupiła się w
nich na dostrzeganym materialnym, biologicz-
nym aspekcie połączenia człowieka z naturą. Wy-
palane ślady i idący za nimi żywioł ognia wprowa-
dziły do prac sugestię subtelnej, organicznej przy-
padkowości, którą celowo w nich pozostawiła. Z
prac tych mogłaby wysuwać się proponowana
przez autorkę polemika na temat granic oraz
wprowadzania opozycji między strefami kultury
oraz natury. Miałaby ona na celu zwrócenie uwa-
gi na problemy wynikające z ich stawiania, często
pochopnego czy nawet nieuświadomionego. 

W Galerii Działań udostępniony do oglądania
został także blisko 5-metrowej długości oryginał

rysunku „Warszawa”. Jest on wyjątkowy wśród
innych wykonanych techniką bliskiej pirografii
prac autorki, ponieważ powstawał z myślą o
udziale w wydziałowym konkursie na ekspozycję
w galerii na antresoli stacji Metra Marymont. Jej
propozycja została wybrana, a reprodukcja ry-
sunku zrealizowana we wspomnianym miejscu w
2018 roku. 

Weronika Alberska podkreśliła, że swoją do-
tychczasową pracą artystyczną chciała stworzyć
przestrzeń do dyskusji o naturze człowieka, po-
chodzeniu, relacjach i nierozerwalnym związku z
przyrodą, a także skutkach naszej obecności w
świecie. Przygotowana przez autorkę prac i kura-
tora wystawy dr. hab. Sylwestra Piędziejewskiego
ekspozycja jest prezentacją twórczości wynikającej
z poczucia wielu obaw, lecz także wpływu i nadziei
na to, że ich wyrażenie w postaci sztuki wizualnej
może być kolejnym krokiem w kierunku posze-
rzania wspólnej refleksji i motywacji do działania

w celu naprawy współczesnej rzeczywistości i re-
lacji człowieka z otaczającym go światem. 

Weronika Alberska jest absolwentką Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie. W roku akademickim 2013/2014
ukończyła dwa semestry kierunku Grafiki w Eu-
ropejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od dru-
giego roku studiów na Akademii Sztuk Pięknych
pobierała naukę w pracowni malarstwa prof. An-
drzeja Rysińskiego i pracowni rysunku prof. Toma-
sza Milanowskiego. W roku akademickim
2016/2017 w ramach wymiany studenckiej Era-
sums+ studiowała przez dwa semestry w Aka-
demie výtvarných umění w Pradze w pracowni
prof. Martina Mainera. Od 2014 r. zajmuje się
tworzeniem prac malarskich w technice olejnej. W
2015 r. rozpoczęła naukę w pracowni malarstwa
ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego, przejętej
następnie przez dr. hab. Sylwestra Piędziejew-
skiego oraz dr. hab. Łukasza Majcherowicza. Od
2017 roku tworzy rysunki w technice bliskiej piro-
grafii, a w 2018 roku jej praca wykonana w tech-
nice wypalania w papierze została czasowo wyeks-
ponowana w Galerii A19, znajdującej się na antre-
soli metra Marymont w Warszawie. W 2020 r z
wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na
Wydziale Malarstwa oraz otrzymała I Nagrodę
Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplomową „Obec-
ność”, zrealizowaną pod kierunkiem prof. An-
drzeja Rysińśkiego. m g r  F r a n c i s z e k  K a s z k i e t

Obawy Galerii Działań...

Metrowcy przegrywają

Weszły w życie zmiany
związane z działaniem
Strefy Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego. Od 4
stycznia obowiązują nowe
stawki opłat oraz godziny
funkcjonowania strefy.
Zmiany w październiku
zeszłego roku przyjęła Ra-
da Warszawy.

Poprzednie zasady płatnego
parkowania funkcjonowały od
12 lat. Przez ten czas sama infla-
cja wyniosła ponad 20 proc., a
przeciętne wynagrodzenie w
Warszawie wzrosło aż o 40 proc.
Aby opłaty ponownie zaczęły
spełniać swoją rolę, a w strefie
zwiększyła się rotacja zaparko-
wanych samochodów, stołeczni
radni przyjęli uchwałę, która
wprowadziła zmiany.

Nowe stawki opłat
Najważniejsza spośród zasad,

które zaczęły obowiązywać 4

stycznia, wiązała się ze stawka-
mi opłat. Nowe wynoszą: 3,90 zł
za pierwszą godzinę parkowa-
nia, 4,60 zł za drugą i 5,50 zł za
trzecią. Czwarta godzina i każda
kolejna kosztują 3,90 zł. Wyższe
opłaty nie są niczym niezwy-
kłym. Wiele miast w Polsce
znacznie wcześniej zdecydowa-
ło się na ten krok. Również w in-
nych miastach Europy próżno
było szukać takich, gdzie za par-
kowanie płaciło się tak niewiele
jak w Warszawie.

Kolejna zmiana dotyczyła go-
dzin obowiązywania strefy. Do 4
stycznia parkowanie stawało się
bezpłatne po godz. 18.00, choć o
tej porze wiele osób nadal było w
pracy, a ich samochody parko-
wały w obrębie strefy. Od 4
stycznia opłaty obowiązują do
godz. 20.00. Ma to dodatkowo
zniechęcić do pozostawiania sa-
mochodu na publicznym miej-
scu postojowym na cały dzień,

dzięki czemu z każdego miejsca
będzie mogło skorzystać więcej
kierowców, a mieszkańcy – wra-
cający wieczorem do strefy – ła-
twiej znajdą wolne miejsce w po-
bliżu domu.

Celem wprowadzonych no-
wych zasad płatnego parkowa-
nia jest przede wszystkim uła-
twienie znalezienia wolnego
miejsca postojowego tym, któ-
rzy go rzeczywiście potrzebują.
Opłaty za parkowanie pobiera
się po to, aby chętnych do zapar-
kowania było mniej niż miejsc
postojowych. Strefa spełnia swo-
ją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc
jest wolne – tak, aby każdy po-
trzebujący zaparkować mógł
znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te
proporcje są zaburzone, wzra-
sta natężenie ruchu związane z
poszukiwaniem wolnego miej-
sca. Narzędzie jakim jest strefa
pozwala też na ochronę miejsc
parkingowych dla mieszkańców

dzielnic, w których funkcjonuje
strefa, a którzy korzystają z abo-
namentów mieszkańca.

Kwestia abonamentów
Zmiany miały dotyczyć rów-

nież abonamentów, które przy-
sługują mieszkańcom strefy płat-

nego parkowania i umożliwiają
im bezpłatny postój w pobliżu
domu. Podjęta przez stołecznych
radnych uchwała zakładała moż-
liwość uzyskania abonamentu
tylko przez osoby rozliczające
podatki w Warszawie oraz
wzrost ceny abonamentu na

drugi i każdy kolejny samochód
w gospodarstwie domowym do
1200 zł rocznie. Celem była chęć
ukrócenia zjawiska abonamen-
tów, którymi posługują się
mieszkańcy „fikcyjni”, przez co
dla tych prawdziwych często
brakuje miejsc parkingowych.
Ponieważ jednak wojewoda ma-
zowiecki w trybie nadzorczym
unieważnił uchwałę w części
związanej z abonamentami, te
nie weszły w życie.

Miastu przysługuje prawo do
odwołania się od decyzji woje-
wody, ale w praktyce oznacza to
wstrzymanie zmian na kilkana-
ście miesięcy, do czasu rozstrzy-
gnięcia sprawy przez sąd. Prze-
analizujemy i zarekomenduje-
my inne mechanizmy, które po-
zwolą ograniczyć ilość wydawa-
nych abonamentów tak, by
otrzymywały je te osoby, które
ich rzeczywiście potrzebują.

z d m . w a w . p l

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania już obowiązują
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K oniec roku, koniec miesiąca i początek nowego. Przy wpisywaniu daty
trzeba pamiętać, by zamiast dwóch dwudziestek na końcu znalazła się
jedynka oznaczająca nowy rok, ale też kolejną dekadę. I znowu zmieniam

nazwę katalogu, w którym zapisuję teksty. Przybiorą one formę felietonów i in-
nych tekstów przeznaczonych dla czytelników Tygodnika Passa. Dzięki temu sza-
nowni czytelnicy będziecie mogli otrzymać garść informacji, opinii i refleksji na różne tematy.
Czasem dotyczących spraw lokalnych, a innym razem wykraczających poza nie. Czasem będą to spra-
wy związane z miejscem zamieszkania, czy też miejscem pracy albo bieżącymi problemami naszej
społeczności, czyli tych wszystkich, do których Tygodnik dociera. 

Żyjemy w określonej rzeczywistości, a jej ocena niejednokrotnie wymaga od nas szerszego spoj-
rzenia. Spoglądając dalej, łatwiej znaleźć właściwą perspektywę. Oglądanie rozmaitych wydarzeń
z różnych punktów widzenia daje pełniejszy obraz i może być dla czytelnika pomocne w wyciąga-
niu właściwych wniosków. Każdy, kto buduje swoje wyobrażenie o świecie na podstawie jednego
źródła informacji, przypomina przechodzącego przez skrzyżowanie ze wzrokiem utkwionym w ekran
smartfona. Taki ktoś nie tylko nie widzi tego, co dzieje się wokół, ale naraża się i innych na niebez-
pieczeństwo. Krótko mówiąc, może napytać sobie biedy i to na własne życzenie. 

Sprawy bywają ogólne tylko z pozoru i mogą mieć większy wpływ na nasze życie, niż nam się wy-
daje. Dlatego obok zagadnień dotyczących bezpośrednio mieszkańców południowych dzielnic sto-
licy,  do których adresowany jest nasz tygodnik, warto poświęcić im trochę miejsca. 

Po tak dość ogólnym wstępie należałoby przejść do sedna. Pytanie, co tym sednem jest? A może
jest ich więcej. Więcej „seden”, czy też „sedn”… no, właśnie. O mój kochany języku polski! Sedn –
tak jest poprawnie. Przejdźmy więc do sedn. 

Wygląda na to, że z początkiem roku przychodzi czas podsumowań, ocen, wniosków. Ledwie skoń-
czył się jeden rok, a już mamy drugi. Trzeba przyznać, że miniony wcale nie był typowy, w każdym
razie nie taki, do jakich przywykliśmy przez ostatnie lata czy też dekady. Działo się w nim wiele, na-
prawdę wiele złych rzeczy. Niektóre, niestety, wcale się nie skończyły, jak choćby najważniejsza z
nich – pandemia. Życie milionów ludzi na całym świecie, również Polaków, odmieniło się diame-
tralnie, bo pandemia okazała się większym problemem, niż można było przypuszczać. Nadzieje na
jej szybkie zakończenie prysły wraz z pojawieniem się kolejnych mutacji koronawirusa i jak widać,
jego ekspansja trwa na wszystkich kontynentach. Oby radość z wynalezienia szczepionki, mającej
uchronić nas przed jego zabójczym działaniem, nie była przedwczesna. 

Przechodząc do sedna, nie sposób nie powiedzieć paru słów o koronawirusie i o wywoływanym
przez niego COVID-19. To główne czynniki zmian w niemal wszystkich obszarach naszego życia,
nad którym nie zawsze zastanawialiśmy się, bo nie było na to czasu. W pogoni za sukcesem nie za-
uważaliśmy, jak jest cenne i ważne. Jeszcze do niedawna większość Polaków dowiadywało się o zgo-
nach spowodowanych COVID-19 jedynie z mediów i statystyk podawanych przez powołane do te-
go ośrodki. Dziś sytuacja się zmieniła. Odchodzą ludzie wokół nas, nasi znajomi, przyjaciele, przed-
stawiciele kultury, zasłużeni i niezasłużeni. Wirus nie wybiera, albo inaczej – wybiera losowo. Ten
swoisty hazard trwa, a my musimy dostosować się do reguł gry. Są one proste. Dopóki nie otrzyma-
my szczepionki, musimy przestrzegać zasad higieny, stosować maseczki ochronne, unikać skupisk
ludzkich, zachowywać dystans społeczny. 

Zwykle z końcem roku wszelkiego rodzaju „remanenty” zapełniały szpalty gazet oraz inne media
włącznie z Internetem. Były przedmiotem paneli poświęconych gospodarce, ekonomii z udziałem na-
ukowców, specjalistów. Obecnie uwaga większości z nas jest skupiona na tym, czy i kiedy uda nam
się zaszczepić i czy zdążymy przed zakażeniem. To zwyczajne ludzkie lęki i obawy o siebie i bliskich. 

Niedawno odbierałem wnuczka z przedszkola. Zwykle trochę trwa, zanim wyjdziemy poza jego te-
ren, bo maluch wraz z koleżanką gania jeszcze przez jakiś czas. Dla dzieciaków to fajna zabawa, a ruch
na świeżym powietrzu w czasach pandemii to dobra rzecz. Maluchy biegały i wykrzykiwały: „Stara
dziaducha”. Cokolwiek miało to znaczyć, dało mi do myślenia. Z ich punktu widzenia każdy, choćby
niewiele starszy od nich, jest już dziaduchą. Zanim wyjaśniłem im, że nie należy tak mówić, pojawi-
ła się też „stara babucha”, co dzieci skandowały równie chętnie. Jak wiele jeszcze przed tymi malca-
mi – pomyślałem. Ale przecież wszyscy chcemy, aby nasze życie było jak najlepsze, a także jak najdłuż-
sze. To znaczy, że większość z nas chciałaby stać się starymi dziaduchami i babuchami na końcu na koń-
cu drogi. Oby wszystkim się to udało, zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Stara dziaducha - stan pożądany

Wzajemne szczucie stało się naszą cechą narodową. Na polskiej scenie
politycznej szczucie to praktycznie norma. Osobnicy uprawiający z
upodobaniem szczucie twierdzą obłudnie, że jest to li tylko krytyka

wynikająca z troski o dobro wspólne. Ma polegać na ujawnianiu patologii władzy,
m.in. nieudolności, niegospodarności i nepotyzmu. Szczucie ma ścisły związek
z donosicielstwem, pisaniem pod różne adresy skarg, najczęściej anonimowych i w większości nie-
uzasadnionych, bo nie popartych twardymi dowodami. Szczucie stało się dzisiaj podstawowym orę-
żem w walce o władzę. To budzące odrazę postępowanie najczęściej występuje w łonie samorzą-
du terytorialnego i spółdzielczego, choć nie brakuje go w parlamencie. Przyglądam się temu zjawi-
sku i napełnia mnie ono odrazą, ale jest jak jest. 

Gmina Lesznowola leży w granicach powiatu piaseczyńskiego. Nieprzerwanie od 1998 r. funk-
cję wójta pełni Jolanta Batycka-Wąsik, którą w ostatnich wyborach poparło 78,42 proc. biorących
udział w głosowaniu. W poprzednich bywało, że poparcie dochodziło aż do 88 procent. Rzadko kto
w tym kraju notuje takie wyniki wyborcze. Od ponad dwóch dekad obserwuję samorząd tej gmi-
ny, którą znam od lat sześćdziesiątych z częstych rowerowych wycieczek, organizowanych z kum-
plami na moim rodzinnym Mokotowie. Lesznowola była wówczas zabitym dechami zadupiem, któ-
re zaczęło się dynamicznie rozwijać dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Budżet wiejskiej gminy
z roku na rok wzrastał, by ostatnio osiągnąć wysokość prawie ćwierć miliarda(!) złotych. Sąsiedni
Tarczyn z podobną liczbą mieszkańców wykazuje dochody ponad cztery razy mniejsze. Tak wyso-
kie dochody Lesznowoli  nie wzięły się znikąd. To efekt wizjonerskiego zarządzania i ciężkiej pra-
cy radnych kolejnych kadencji oraz urzędników gminnej administracji. Wiedzą o tym „starzy”
mieszkańcy gminy, którzy pamiętają Lesznowolę sprzed dwóch dekad.

Wostatnich kilku latach w Lesznowoli systematycznie rosła także liczba mieszkańców, przy-
byszów z różnych stron Polski chętnych do zamieszkania w zamożnej podwarszawskiej
gminie. No i zaczęło się. Pojawiła się kilkudziesięcioosobowa, bardzo głośna grupa pod-

ważająca status quo. Są to ludzie stosunkowo młodzi, buntowniczy, mocno roszczeniowi i bezwzględ-
ni w walce z wójt Batycką-Wąsik, którą obrali sobie za głównego wroga. W tej chwili jest to otwarta
wojna. W Internecie mocna grupa pod wezwaniem stara się przywdziać szaty obrońców interesu spo-
łecznego, ale okazało się, że działają z niskich pobudek. Chodzi po prostu o przejęcie władzy w gmi-
nie. Ich przewodnikiem był szef Obywatelskiego Think Tanku (ang. „zbiornik myśli”), ale ostatnio ów
badacz – myśliciel zdaje się tracić przywództwo na rzecz niejakiego Kamila Myszyńskiego. 

W mojej szufladzie leży prywatny akt oskarżenia z art. 212 §1 kk o ściganie Myszyńskiego za
zniesławienie. Wiosną tego roku tak napisał w Internecie o tygodniku „Passa”: „…to idealny przy-
kład gazety propagandowej rodem z PRL-u!”. I dalej: „…co należy z takim tytułem prasowym zro-
bić? Włożyć naszej papudze, czy kanarkowi, aby na taką gazetę srały…”. Czekamy ze złożeniem
aktu oskarżenia w sądzie aż Myszyński ponownie wychyli głowę. Przestępstwo zniesławienia
ulega bowiem przedawnieniu dopiero po trzech latach od daty jego popełnienia. Jolanta Batyc-

ka-Wąsik obrała inną taktykę.
W ogóle nie reaguje na coraz
brutalniejsze ataki. Może wy-
znaje zasadę „psy szczekają, a
karawana idzie dalej”? Imponu-
je mi niezłomny charakter tej
kobiety. Znam ją od kilkunastu
lat, choć zamiast słowa „znam”
bardziej trafne byłoby stwier-

dzenie „poznałem ją kilkanaście lat temu”. Wójt Lesznowoli podchodzi bowiem do dziennikarzy
ze starannie ukrywanym dystansem. 

Kim jest wójt w spódnicy, która zbudowała Lesznowolę na nowo, a w zamian za to coraz czę-
ściej dostaje cięgi? Nie sposób powiedzieć więcej o kimś, kto w każdej sytuacji potrafi trzymać emo-
cje na wodzy. Nie słyszałem, by Jolanta Batycka-Wąsik kiedykolwiek podniosła  głos. Wiem tyl-
ko tyle, że jest wszechstronnie wykształcona, nosi na piersi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi i ma w sobie wiele wdzięku oraz osobistego uroku, co u na-
szych ludzi władzy jest rzadkością. Większość z nich ma w sobie tyle wdzięku i uroku, co – nie
przymierzając – gacie hutnika po nocnej zmianie. Rzadko się zdarza, by bohaterem felietonu, szcze-
gólnie okolicznościowego, jak na przykład noworoczny, była tylko jedna osoba. Jednak po tym,
co ostatnio wyczytałem w Internecie, uznałem, że muszę poinformować Jolantę Batycką-Wąsik
oraz wszystkich mieszkańców Lesznowoli, co planuje opozycyjna mocna grupa pod wezwa-
niem i jakie są pobudki działania lidera.

O to kilka postów (pisownia oryginalna) zamieszczonych ostatnio przez jednego  z człon-
ków tej grupy:  „Aha, w tekście pojawia się Nowa Lesznowola, Jacku to akurat slogan zwią-
zany ze mną. A ja z działaniami gminy nie chcę mieć nic wspólnego, ba, zmienię im

wszystko jak zostanę Wójtem”. Ewidentnie, mamy tu do czynienia z trzecim, najwyższym stopniem
samouwielbienia. I dalej: „Jak już wszystko upadnie w tej gminie, to ludzie z obecnego obozu, któ-
rzy tak chcą być wójtem: Pan Wilusz i Pan Kania zostaną odpowiednio ocenieni przez lesznowol-
skie społeczeństwo, nie będzie żadnego kandydata na stanowisko najwyższe. Wtedy na białym ko-
niu wjeżdża opozycja”. Retoryka, buńczuczność i zadęcie godne Józefa Papkina. Swoje wywody przy-
szły wójt Lesznowoli puentuje tak: „…moim celem było odsunięcie Batyckiej - Wąsik od władzy. Ten
cel jest blisko”. Autorem tych wypowiedzi jest wspomniany wyżej Kamil Myszyński, obrońca pra-
worządności w gminie i wybitny dyplomata, który suponował publicznie, że na taki tytuł jak „Pas-
sa” powinny srać kanarki. 

Wreszcie opadła z jego twarzy maska obrońcy publicznego interesu i ukazało się prawdziwe ob-
licze – człowieka żądnego władzy. Wreszcie wydało się, że jego wojenka z Jolantą Batycką-Wąsik
ma charakter czysto osobisty. Myszyński marzy: „Załóżmy, że nie zamkną budżetu roku 2020, co
nie jest niewykluczone… Jak dla mnie RIO podważy jutrzejszą uchwałę, a to by oznaczało manko
w budżecie na 31 mln zł. Przekroczenie art. 243 o finansach publicznych i brak zamknięcia budże-
tu, wtedy wkracza RIO i zamyka budżet. Komisarz bardzo możliwe. Jeden z piaseczyńskich samo-
rządowców off the topic, że komisarz już dawno powinien być w Lesznowoli”. Koniec cytatów, po-
sty zarchiwizowałem. Wiejska gmina z budżetem prawie ćwierć miliarda zł to łakomy kąsek. Pro-
blem w tym, że nie można jej zdobyć w demokratycznych wyborach, ponieważ na przeszkodzie stoi
opoka z prawie 80-procentowym poparciem. Należy zatem niszczyć opokę, kierując się zasadą „nie
kijem, to pałką”. 

Wychowałem się na Czerniakowie, kilkaset metrów od ulicy Tatrzańskiej, gdzie mieszkał
Stanisław Grzesiuk, bard Warszawy. To była kraina bójek i twardzieli przeważnie z bo-
gatą kartoteką kryminalną. Byłem jednym z nielicznych, którzy nie pokosztowali wię-

ziennego chleba, wiec musiałem mocno trzymać się na nogach, by nie robić za frajera. Na najniż-
szym szczeblu osiedlowej hierarchii nie stał jednak frajer, ale kapuś, donosiciel. To było pomiotło
wytykane palcami i opluwane. Stąd moje obrzydzenie do ludzi piszących donosy na innych. Stąd
moja nieskrywana niechęć do osób bijących poniżej pasa. W moich czasach na „szemranym” Czer-
niakowie panowały żelazne zasady. Walka musiała być uczciwa, bez używania narzędzi mogących
wyrządzić przeciwnikowi krzywdę i bez kopania leżącego. Wygrywał silniejszy.

Wojująca z wójt Jolantą Batycką-Wąsik grupa lesznowolska ma się zapewne za klasę średnią, a
może nawet za inteligencję, ale w odróżnieniu od „szemranych” z Czerniakowa nie kieruje się w wal-
ce żadnymi zasadami. Wali na oślep gdzie popadnie, wysuwa pod adresem pani wójt dęte oskar-
żenia i manipuluje opinią publiczną, strasząc bankructwem gminy, a kiedy kolejne przepowiednie
nie spełniają się, bije poniżej pasa. Chce władzy, ale chyba nie zdają sobie sprawy, że nie zdobywa
się jej za pomocą manipulacji w Internecie, dętych oskarżeń, oczerniania, szczucia, czy pisania do-
nosów do CBA, prokuratury i Bóg wie gdzie jeszcze. Jedynym narzędziem, dającym w demokra-
tycznym państwie władzę, jest poparcie społeczne. A na nie trzeba ciężko pracować – całymi lata-
mi. Na swoje nieszczęście w kwestii poparcia społecznego grupa oraz jej liderzy tak się mają do Ba-
tyckiej-Wąsik, jak małpa kataryniarza do Toscaniniego. 

Dosiego Roku 2021 – Czytelnikom, przyjaciołom, znajomym oraz wrogom.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Trzeci stopień samouwielbienia

„Jedynym narzędziem, dającym
w demokratycznym państwie
władzę, jest poparcie społecz-
ne. A na nie trzeba ciężko 
pracować – całymi latami”
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Z PAMIĘTNIKA BELZEBUBA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Siedzi Belzebub i głaszcząc kota,
Piekli się na Belzebubki:

Diabli nadali! Kiepska robota!
W sondażach spadły nam słupki.

W obecnej chwili walka z pandemią
Ma szansę naród zjednoczyć.

To niebezpieczne, wszyscy in gremio
Mogliby przejrzeć na oczy.

A to, przyznacie, nie nasz interes.
Rzekł, dolewając koniaku.

Trzeba wymyślić nową aferę,
Żeby znów skłócić Polaków.

Chcą mieć igrzyska? Wytnę im numer,
Może uwieczni Matejko:

Niech się Seweryn, Janda i Umer
Zaszczepią poza kolejką.

Ciemny lud kupi, zrobi się rwetes,
Woda na młyn dla gawiedzi!

Raz lżą kobietę, raz LGBT,
A potem marsz do spowiedzi.

Ludzie bywają obłudni, podli,
Większość nie grzeszy kulturą.

Kto się gorliwie w kościele modli,
Często ma diabła za skórą.

Siedzi Belzebub, zaciera ręce.
W szczuciu mam niezłe wyniki,

Lecz w polskim piekle chcę ugrać więcej!
Pójdę na całość: szlem w piki.

Mam wciąż do usług Macierewicza.
Mistrz z piekła rodem w swym fachu,

Już zdał egzamin, zawsze zalicza
Piątkę za wersję zamachu.

Mistrzynią intryg jest Kaja Godek,
Mąci jak chce Ordo Iuris,

Kijem w mrowisko trafia w sam środek,
Chyba instrukcje ma z kurii.

W Toruniu wsparcie mam od Rydzyka,
Ludzie mu wierzą, że święty.

Temat zastępczy lud łatwo łyka,
Przykryje wszystkie przekręty.

W tym czasie władza może bezkarnie
Zajumać banki i kasę,

Zniewolić sądy, Orlen zagarnie
Lokalną i wolną prasę.

Takich tematów naród unika,
Łatwo odwrócić uwagę,

Wystarczy mówić o przeciwnikach,
Że to jest lewak i agent.

Jednych na drugich trzeba napuszczać,
Aż wszystkich uda się skłócić,

Nie toleruje zbyt mądrych tłuszcza,
Gniew przeciw nim się obróci.

Siedzi Belzebub nad szklanką whisky,
Tworząc podziały głębokie.

Lecz o to chodzi! Dla władzy zyski
Widoczne są gołym okiem.

Trzeba faszystom i homofobom
Sprzyjać, bo mnie popierają!

A inni? Niech się żrą między sobą,
Niech sobie łby urywają.

Siedzi Belzebub, mieszając w kotle.
Chłopaki! Dobra robota!

Bylem nie musiał spieprzać na miotle,
Zanim pogonią mi kota!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W drugiej połowie 2020 r. uka-
zała się obszerna książka (529
stron) autorstwa profesora Ma-
riana Marka Drozdowskiego pt.
„Piotr Drzewiecki”.  Wydana zo-
stała bardzo starannie i w pięk-
nej formie edytorskiej przez
Wydawnictwo Naukowe  Łuka-
siewicz – Instytut Technologii
Eksploatacji w Radomiu. Bio-
grafia powstała we współpracy
z red. Elżbietą Wodzyńską – pra-
wnuczką Piotra Drzewieckiego. 

Nazwisko bohatera książki pra-
wie jest prwie nieznane w
Warszawie.  Nasze władze sa-

morządowe, niejako z łaski i na odczep-
ne, nazwały jego imieniem alejkę w nie-
formalnym parku obok Hal Mirowskich.
Żeby było „śmieszniej”,  na początku
alejki umieściły pomnik Feliksa Stamma
– znakomitego trenera bokserskiego.
Ta alejka to jedyny ślad po jednym z
najważniejszych prezydentów w dzie-
jach naszego miasta.

Drzewiecki – formalnie rzecz
biorąc – był drugim w kolej-
ności (po Zdzisławie Lubo-

mirskim) prezydentem odrodzonej
Warszawy.  Sprawował swój urząd w
nieprawdopodobnie trudnych czasach,
gdy prawie wszystko trzeba było two-
rzyć od nowa.  Spoczywała na nim
ogromna odpowiedzialność, a skalę te-
go ilustruje ultimatum, w sprawie pod-
dania miasta, skierowane do niego w
połowie sierpnia 1920 r. przez  dowód-
cę XVI Armii sowieckiej – Nikołaja So-
łoguba.  Napisał on m.in.: „ Jeżeli się
Pan nie zgodzi na moją propozycję, po-
ciągnie to za sobą wzięcie Warszawy
szturmem ze wszystkimi następstwa-
mi takowego. Wina spadnie w całości na
Pana. Odpowiedzi oczekuję w ciągu 12
godzin”. Drzewiecki nie uległ szantażo-
wi, chociaż losy bitwy warszawskiej by-
ły jeszcze bardzo niepewne. Proszę so-
bie wyobrazić psychiczne obciążenie
przy podejmowaniu tej decyzji.

Ten świetnie wykształcony inży-
nier urodził się 29 maja 1865 r.
przy ul Długiej 21 w Warsza-

wie. Ojcem był Stanisław – kupiec, a
matką – Józefa z d. Hintz. Piotr wycho-
wany został w środowisku staromiejskie-
go kupiectwa warszawskiego, co – mo-
im zdaniem – wywarło przemożny
wpływ na jego dalsze życie. Zapisany
został do Warszawskiej Szkoły Realnej.
Główna jej siedziba mieściła się w zabu-
dowaniach dawnego jezuickiego gim-
nazjum przy ul Jezuickiej 4 na Starym
Mieście. Była to państwowa szkoła zawo-

dowa z rosyjskim językiem wykłado-
wym. W 1880 r., a więc w czasie, gdy
uczył się tam Piotr Drzewiecki,  była je-
dyną w Królestwie państwową szkołą  o
charakterze technicznym.  Charakteryzo-
wała się bardzo dobrym poziomem  na-
uczania, o czym świadczy fakt, iż  w dzie-
sięcioleciu 1878-1888  aż 206 absolwen-
tów siódmej klasy tej szkoły wybrało stu-
dia wyższe.  Z tej liczby 82  – w tym Piotr
Drzewiecki – wybrało studia w peters-
burskim Instytucie Technologicznym.
Drzewiecki ukończył Instytut w 1888 r.,
uzyskując tytuł inżyniera technologa i
złoty medal za projekt dyplomowy. Tak
więc, w wieku 23 lat, oprócz tradycji ku-
pieckiej wyniesionej z rodzinnego do-
mu, posiadł solidne, gruntowne i nad-
zwyczaj cenione wykształcenie technicz-
ne, co otwierało mu możliwości kariery
w szerokim zakresie działalności przemy-
słowej i gospodarczej. To był człowiek,
który po kupiecku umiał liczyć i przewi-
dywać, a jednocześnie dysponował wie-
dzą techniczną, umożliwiającą  dokony-
wanie trafnych wyborów w zakresie
technologii przemysłowych. 

Wtrakcie uroczystej akademii
z okazji 50-lecia pracy za-
wodowej Drzewieckiego

(30 października 1938 r. ) przemówie-
nie wygłosił. m.in.  senator Czesław
Klarner – wcześniej minister skarbu (li-
stopad 1925 oraz czerwiec-wrzesień
1926)), minister przemysłu i handlu
(maj-listopad 1925), w którym nad-
zwyczaj kompetentnie i rzetelnie przed-
stawił osiągnięcia Drzewieckiego.   W
swoim wystąpieniu senator Klarner wy-
mienił liczne firmy założone przez
Drzewieckiego (których był właścicie-
lem lub współwłaścicielem)  oraz
wprost niezliczone jego funkcje z za-
rządach przedsiębiorstw przemysło-
wych, banków oraz organizacji zawodo-
wych  i społecznych.

Szczególne miejsce wśród tych
zaszczytów zajmuje prezyden-
tura Warszawy, którą Drze-

wiecki sprawował formalnie od 22 mar-
ca 1918 r. do 21 listopada 1921 r., kiedy
złożył dymisję  i poprosił Radę Miejską
o jak najszybsze wybranie następcy.  W
uzasadnieniu napisał: „Wobec warun-
ków, jakie się wytworzyły wskutek sta-
nowiska rządu do samorządu stolicy i
wobec powziętych przez rząd zarzą-
dzeń  i decyzji dotyczących gospodarki
miejskiej bez wysłuchania mojej opinii
jako prezydenta miasta, a także pra-
gnąc, aby na czele stolicy stanął prezy-
dent obdarzony zaufaniem Rady Miej-
skiej i Rządu – zgłaszam moją rezygna-
cję ze stanowiska prezydenta st.m. War-
szawy. (…)”.

P iotr Drzewiecki działalność w
miejskiej administracji rozpo-
czął 6 sierpnia 1915 r., a więc

już w dzień po opuszczeniu Warszawy
przez Rosjan,  Został wówczas zastęp-
cą  księcia Zdzisława Lubomirskiego –
prezydenta Warszawy, a po przejściu
Lubomirskiego do Rady Regencyjnej –
23 października 1917 r. – przejął po

nim prezydenturę stolicy. Pełnił tę funk-
cję w okresie szczególnie ciężkim. Wo-
kół szalała pierwsza wojna światowa.
Rosjanie, opuszczając nasze miasto,
zrabowali, co dało się zrabować, a co nie
dało się wywieźć – zniszczyli. Niemcy –
kolejni okupanci rekwirowali wszyst-
ko, co było im przydatne. W mieście
przebywały tysiące uciekinierów z in-
nych ziem. Dramatycznie brakowało
żywności i opału. Ze względu na nie-
mieckie rekwizycje, prawie zamarła
działalność gospodarcza. Brakowało
wszystkiego!

P iotr Drzewiecki sprostał wy-
zwaniu. Zrobił dla stolicy wię-
cej, niż można było oczekiwać

w zaistniałej sytuacji. Pomimo nacisków
niemieckich władz okupacyjnych, nie
pozwolił aby na warszawskim Ratuszu
pojawiła się niemiecka flaga. Za jego
czasów Warszawa prawie trzykrotnie
zwiększyła swoje terytorium. Urucho-
miony został polski Uniwersytet War-
szawski i polska Politechnika Warszaw-
ska, a także kilka innych szkół wyż-
szych. W dniu 3 maja 1916 r. Drzewiec-
ki zorganizował gigantyczną manife-
stację ludności w rocznicę  uchwalenia
wiekopomnej Konstytucji. Gdy się pa-
trzy z perspektywy realiów  III RP, szcze-
gólnie zdumiewa, że kierownik miej-
skiej administracji przeznaczył całe swo-
je prezydenckie wynagrodzenie (za
okres od 05.08.1915 do 07.02.1917) na
stworzenie funduszu, z którego miano
premiować pracowników „Ratusza” wy-
różniających się w usprawnianiu pracy. 

Zdumiewa fakt, iż po ustąpieniu
Drzewieckiego ponad sześć ty-
sięcy osób złożyło swój podpis

pod podziękowaniami za jego prezyden-
turę oraz złożyło datki na fundusz jego
imienia, który służył „krzewieniu idei
gospodarczego rozwoju narodu i pań-
stwa polskiego”.  Jeszcze bardziej zdu-
miewa fakt, iż w latach 1930 – 1937 Piotr
Drzewiecki sprawował funkcję przewod-
niczącego Komisji Planu Regionalnego
Warszawy. Należy podkreślić, że cho-
ciaż był „byłym”, to nadal miał wielkie
uznanie  w warszawskim Magistracie, a
kolejni prezydenci nie traktowali go jak
wroga, o którym pamięć trzeba unice-
stwić, ale doceniali jego wiedzę i zaanga-
żowanie w działalność na rzecz naszego
miasta. Świadczy o tym, m.in. fakt wy-
dania przez prezydenta Stefana Starzyń-
skiego, 15 listopada 1938 r., uroczystego
obiadu w salach Pałacu Blanka na cześć
Piotra Drzewieckiego. 

Po ustąpieniu z funkcji prezy-
denta sprawy gospodarcze
traktował Drzewiecki wręcz ja-

ko sens życia. Aby nasze państwo uzy-
skiwało w tej dziedzinie pozytywne re-
zultaty, stworzył kilka instytucji związa-
nych z naukową organizacją pracy. Ak-
tywnie działał w tym zakresie i utrzy-
mywał stałe kontakty z analogicznymi
instytucjami za granicą. Widział i śledził
postęp naukowo-techniczny na świe-
cie. Analizował postęp i sprawność go-
spodarczą poszczególnych państw. W

artykule opublikowanym w Kurierze
Warszawskim” (nr 152 z 5 czerwca
1925 r., s. 4), napisał m.in.:  „Ta zwięk-
szająca się sprawność,  a szczególnie
sprawność groźnego sąsiada, jakim są
Niemcy, zmusza nas pod grozą dalsze-
go zastoju i zupełnego zamarcia życia
gospodarczego do zastosowania rów-
nież i w Polsce najnowszych metod pra-
cy, wypróbowanych na zachodzie i sta-
nowiących potężny czynnik obniżenia
kosztów produkcji”. 

Drzewiecki podziwił Niemcy i
bał się tego państwa. W 1938
r. na łamach „Przeglądu Tech-

nicznego” napisał m.in.: „Jakże jednak
będzie wyglądała nasza samodzielność
ekonomiczna wobec sąsiada, posiada-
jącego przewyższające nas zalety, mia-
nowicie: pracowitość, wydajność, syste-
matyczność, przezorność, a przy tym
niesłychaną wytrwałość”.W okresie II
wojny światowej, na prośbę Rządu Pol-
skiego w Londynie, opracował studium
dewastacji przemysłu polskiego przez
okupanta  i poprzez swego szwedzkie-
go przyjaciela inż. Svena Normana sta-
rał się dostarczyć do Londynu. Na war-
szawskim lotnisku gestapo aresztowa-
ło inż. Normana i przejęło dokumenty
obciążające  Piotra Drzewieckiego. Zo-
stał on aresztowany 10 sierpnia 1942 r.
w mieszkaniu przy Al. Jerozolimskich

71. Przeżył brutalne przesłuchanie w
al. Szucha i na Pawiaku. W październi-
ku 1942 r. przewieziono go do podber-
lińskiego więzienia w Moabicie, a stam-
tąd do więzienia w Spandau. Zmarł 8
grudnia 1943 r. – przed planowanym
procesem, którym zainteresowany był
rząd szwedzki.  Prochy prezydenta
Drzewieckiego sprowadzone zostały po
wojnie przez rodzinę do kraju i uroczy-
ście pochowane 26 marca 1949 r. w ro-
dzinnym grobie na Powązkach.

Mieszkanie prezydenta, ale
także jego firma metalur-
giczna, mieściło się we wła-

snej kamienicy w Alejach Jerozolim-
skich 71. Budynek nie zachował się. W
drugiej połowie lat 30. XX w., a kon-
kretnie w latach 1936-1937 w Warsza-
wie przy ul. Jaworzyńskiej pod nume-
rem 3 – 5 powstała obszerna kamieni-
ca (raczej dwie kamienice) Piotra Drze-
wieckiego i Leopolda Wellisza. Auto-
rem projektu był prof. Bolesław Żur-
kowski (1885-1967), absolwent Aka-
demii sztuk Pięknych w Paryżu. Budy-
nek istnieje do dnia dzisiejszego. 

Książka  prof. M.M. Drozdow-
skiego wypełnia dotkliwą lukę
w wiedzy na temat jednego z

najwybitniejszych prezydentów w dzie-
jach naszego miasta. Prezydent Piotr
Drzewiecki praktycznie nie istnieje w
świadomości warszawiaków. Mnie zdu-
miewa fakt pomijania tej postaci przez od-
rodzone samorządowe władze Warsza-
wy, dla których  powinna być wzorem.
Analizując działalność władz stolicy
(szczególnie uważnie) od 27 maja 1990
r., nie wyobrażam sobie  rezygnacji któ-
regoś z prezydentów, w proteście prze-
ciwko sposobowi działania władz cen-
tralnych (państwa). Nie wyobrażam so-
bie także, aby „były”, sprzed kilkunastu lat
prezydent został powołany do przewod-
niczenia miejskiej komisji do spraw roz-
woju przestrzennego czy innemu waż-
nemu, miejskiemu gronu decydentów.

I nne czasy, inni ludzie, inne uwa-
runkowania. Warto jednak pa-
miętać o ludziach, którzy zrobili

więcej dla naszego miasta, niż można
było oczekiwać. Jednym z nich był Piotr
Drzewiecki. Chwała profesorowi Droz-
dowskiemu i Wydawnictwu Łukasie-
wicz za uwiecznienie tej postaci, w for-
mie  starannie opracowanej i wydanej
książki!

ppss..
Uważam, że Komisja Nazewnictwa

Rady Warszawy powinna  wreszcie zna-
leźć w powstających osiedlach szczególnej
urody ulicę i nadać jej imię Prezydenta
Piotra Drzewieckiego. Należy mu się to,
jak mało komu!

Prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki, patriota i bohater

AAlleejjkkaa DDrrzzeewwiieecckkiieeggoo zz ppoommnniikkiieemm FF,, SSzzttaammaa..
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CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

36 m2  dwupokojowe,
Piaseczno, 601 213 555

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, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840
!Centrum, kamienica do

remontu, na sprzedaż, 601 720 840
!Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.

Jeżewskiego, parter, z garażem 
i piwnicą 5m2, 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, b. blisko Piaseczna, 

140 m2 nowy, wolnostojący, 
680 tys. zł, 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, 165 m2, +
drugi 60 m2,  blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 601 720 840,  

!Dom, Ursynów, 170 m2

wolnostojący, do wejścia, c
. 1,2 mln. zł, 601 720 840  

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

! Józefosław, dom 114 m2

c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
!Konstancin , okazja dom

wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840

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

!ŁOŚ k.Piaseczna, dom 280
m2/1100m2 działka, okazja, tylko
950 tys. zł, po remoncie, do
wejścia, 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,  

!Wilanów, 280 m2, superokazja,
dom po remoncie, tylko 1.6 mln do
neg. zł, 601 720 840  

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

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840
!Konstancin, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840  
!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840  
!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

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

!Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,

!Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 
2600 zł/m-c, 601 720 840

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biurowiec, 3000 m2,

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, 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  

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

!Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 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

ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem,
młoda z doświadczeniem, 
884 822 801

WMO Ustronie, 
Kabaty ul. Batystowa, 

zatrudni do sprzątania klatek
schodowych 2 x w tyg. 
Kontakt 503 070 400 

w godz. 16-18

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

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

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

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PIELĘGNACJA drzew 
i krzewów, wycinka, 604 401 161

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530 

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

SPRZĄTANIE mieszkań, 
602 651 211

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 MMiirroossłłaaww LLoorraannttyy
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

Darmowe miejsce 
noclegowe w altance

Zarzuty kradzieży z włama-
niem usłyszy 44-letni mężczy-
zna, który został przyłapany
przez właściciela domku letni-
skowego w jednym z ogród-
ków działkowych na Mokoto-
wie. Pokrzywdzony zastał po-
dejrzanego, kiedy ten spał w
jego łóżku. Wcześniej wyłamał
okno i drzwi wejściowe, wy-
niósł dwa grzejniki elektrycz-
ne, butlę gazową, mosiężny
kinkiet i zegar z tego samego
materiału, po czym sprzedał je
i wrócił. 

Kwadrans po godzinie 22:00
policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zostali wezwani do
włamania do altanki ogrodo-
wej. 31-letni pokrzywdzony
powiedział, że w jego domku
letniskowym na łóżku śpi jakiś
mężczyzna. Kiedy właściciel
był na działce około godziny
16:00, zauważył, że w budyn-
ku są uchylone drzwi i okno.
Sprawdził, że w środku braku-
je dwóch grzejników elektrycz-
nych, butli gazowej, mosiężne-
go kinkietu i zegara z tego sa-
mego materiału. Wrócił na to
miejsce wieczorem i przez
okno, które zostało wyłama-
ne, zobaczył, że ktoś śpi na je-
go łóżku. W związku z powyż-
szym wezwał mundurowych,
którzy zatrzymali 44-latka.
Mężczyzna tłumaczył się, że
nic nie ukradł, tylko od kilku
dni śpi w tym miejscu. Właści-
ciel oszacował wartość strat na
około 1700 zł.

Podejrzany mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu. Miał
około 2 promili alkoholu w or-
ganizmie. Teraz grozi mu kara
do 10 lat więzienia.

Narkotyki schował 
w bieliźnie

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 21-letniego mężczy-
znę podejrzanego o posiadanie
środków odurzających. Męż-
czyzna spacerujący wspólnie z
kolegą ulicą Pileckiego na wi-
dok radiowozu zaczął zacho-
wywać się nerwowo, jakby

chciał schować się między bu-
dynkami. Funkcjonariusze po-
stanowili go wylegitymować.
W trakcie czynności od mężczy-
zny wyczuwalna była woń cha-
rakterystyczna dla marihuany. 

Kilka minut po północy nie-
umundurowani policjanci w

trakcie pełnienia swojej służ-
by na jednej z ulic Ursynowa
zauważyli dwóch idących pie-
szo mężczyzn. Jeden z nich
na widok policyjnego radio-
wozu przyspieszył kroku i za-
czął wykonywać ruchy ręka-
mi, jakby chciał coś schować
w spodniach. Mężczyzna naj-
wyraźniej chciał się ukryć
przed wzrokiem funkcjona-
riuszy. Policjanci postanowili
skontrolować spacerowiczów.
Kiedy zapytali, czy mają przy
sobie substancje lub przed-

mioty, których posiadanie jest
zabronione, 21-latek nie wy-
trzymał napięcia towarzyszą-
cego podczas rozmowy i wy-
ciągnął z bielizny zawiniątko.
Zawinięty w folię aluminio-
wą susz roślinny koloru zie-
lonego okazał się marihuaną.
Posiadacz narkotyków jednak
nie chciał podać gdzie, od ko-
go i w jaki sposób nabył środ-
ki prawnie zabronione. W
związku z powyższym dyspo-
nent suszu trafił do policyjne-
go aresztu. Następnego dnia
usłyszał zarzuty, które prze-
widują karę do 3 lat więzie-
nia. Narkotyki zostały zabez-
pieczone.

Sprzedawała 
służbowe laptopy 

Policjanci z wydziału zajmu-
jącego się ściganiem prze-
stępstw przeciwko mieniu za-
trzymali 31-latkę podejrzaną o
przywłaszczenie 22 laptopów
wartych około 60.000 zł z firmy
świadczącej usługi teleinforma-
tyczne, w której była zatrudnio-
na jako osoba zarządzająca
mieniem. Zamiast wprowadzić
zakupiony sprzęt do ewidencji
spółki, wystawiła go do sprze-
dażny na jednym ze znanych
portali aukcyjnych. 

Jak ustalili policjanci, jeden
z pracowników spółki przeglą-

dając internetowe portale au-
kcyjne natrafił na laptopy, te-
lefony komórkowe oraz słu-
chawki noszące cechy do złu-
dzenia przypominające sprzęt
firmowy. Postanowił o tym po-
informować dyrektora spółki.
Obaj przyjrzeli się ogłosze-

niom. Na tej podstawie prze-
prowadzili wstępną inwenta-
ryzację sprzętu i okazało się,
że 22 laptopy, które w niedaw-
nym czasie zostały zakupione
nie zostały wciągnięte do ewi-
dencji zakładowej.

Odpowiedzialną za zarzą-
dzanie mieniem spółki była 31-
latka. Kobieta została wezwa-
na na rozmowę, podczas któ-
rej okazano jej ogłoszenia in-
ternetowe. Podejrzana potwier-
dziła, że przywłaszczyła sprzęt
i to ona umieściła go celem

sprzedania i uzyskania korzy-
ści. Nie potrafiła wyjaśnić moty-
wów swojego postępowania.
Zobowiązała się jednak do po-
krycia strat.

Po otrzymaniu zawiadomie-
nia policjanci złożyli wizytę
kobiecie, zatrzymali ją i zabez-
pieczyli większość sprzętu,
który posiadała w swoim
mieszkaniu. Podejrzana trafi-
ła do policyjnego aresztu.
Przyznała się do przestępstwa,
ale nie składała wyjaśnień. Te-
raz stanie przed sądem, który
może ją skazać nawet na 5 lat
więzienia.

Sąsiedzi ujęli 
sprawcę kradzieży

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 31-latka po-
dejrzanego o rozbój na 60-let-
niej kobiecie. Mężczyzna
wszedł do jej mieszkania twier-
dząc, że jest sąsiadem z góry,
któremu pękła rura w łazience
i chciałby sprawdzić, czy woda
zalewa jej mieszkanie. Kiedy
kobieta poszła do łazienki, ten
zabrał jej portfel z torebki i
chciał uciec. 

Około godziny 18.30 mun-
durowi zostali wezwani przez
mieszkańców jednego z osiedli
na Mokotowie, którzy ujęli
sprawcę rozboju. Na miejscu
zastali dwie kobiety i mężczy-
znę oraz 31-latka, który pod
pretekstem bycia sąsiadem
wszedł do mieszkania ich
prawdziwej sąsiadki, zabrał jej
portfel i chciał z nim uciec. Kie-
dy pokrzywdzona to zauważy-
ła, próbowała mu zabrać swo-
ją własność. Mężczyzna po-
pchnął ją ze schodów, po czym
kontynuował ucieczkę.

Słysząc krzyki kobiety i wo-
łanie o pomoc sąsiedzi bez za-
stanowienia przybiegli z po-
mocą. Sąsiedzi obezwładnili
agresora, odebrali mu portfel,
a następnie przekazali go
mundurowym. Funkcjonariu-
sze przewieźli go do policyj-
nego aresztu. Teraz czekają go
zarzuty dopuszczenia się kra-
dzieży rozbójniczej za co gro-
zi nawet 12 lat więzienia. Na
wniosek policjantów i proku-
ratora mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany na okres
2 miesięcy.

p o l

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

To będzie gadka
W sprawie dziadka,

Bo go spotyka krzywda rzadka.

Dziadek wygląda bardzo źle,
Specjalnie zaś
Na babki tle.

Przed babką bowiem
Już od lat

Szeroki się otworzył świat.

Dziś babka już nie znaczy babka,
Dziś babka to jest rajc

I chrapka
I pewien styl
I sex appeal,

I setek męskich spojrzeń cyl.

Babką być można (zauważcie)
Mając czternaście lat

Lub piętnaście.

I wcale mieć nie trzeba sapki,
By zdobyć sobie miano babki.
Tak samo babka mieć nie musi

Żadnego wnusia
Ani wnusi.

Jedną ma tylko troskę główną,
By zostać babką

Równą.

A dziadek?
Dziadek jak za cara

Jest tylko dziadkiem, choć się stara,
Choć się ubiera całkiem modnie,
Choć nosi takie jak trza spodnie,
Choć jak żółtodziób jakiś młody
Zapuszcza parę arów brody,

Choć skacze w dżinsy firmy Lee - 
Ciągle w dziadkostwie swoim tkwi. 

I nic. Nie trzęsie się Europka,
Świat też na to kicha raczej.

Dziadek to dziadek. Koniec. Kropka.
Żadnych ubocznych znaczeń.

A mnie się marzy scena taka,
Precedensowy wręcz przypadek,
Że babka babce wskazując chłopaka

Powie:
- Patrz, jaki równy dziadek!

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

Babcia i dziadek

L u d w i k  J e r z y  K e r n

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