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W roku 1938 Człowiekiem
Roku wedle amerykań-
skiego tygodnika „Time”

był Adolf Hitler, zaś rok później to
samo czasopismo przyznało ów ty-
tuł Józefowi Stalinowi. Tygodnik
„Sieci” akurat nie puszy się na glo-
balne oceny i pozostając li tylko na
krajowym podwórku, po raz ko-
lejny ogłosił niedawno Jarosława
Kaczyńskiego – Człowiekiem Wol-
ności 2021. Jeżeli się weźmie pod
uwagę, iż ten obecny wicepremier
do spraw bezpieczeństwa dużo zro-
bił, by Polska była niemal całko-
wicie wolna od obciążających nas
pono bezprawnie zobowiązań
traktatowych, wiążących się z
członkostwem w Unii Europejskiej
– to z decyzją przyznającej mu ty-
tuł kapituły wypada się zgodzić w
całej rozciągłości. Tym bardziej, że
naprawdę niewiele zabrakło, by
pod skrzydłami pana wicepremie-
ra, uważanego jednocześnie za
„prezesa Polski”, zamilkły nadajni-
ki działającej na wzorach amery-
kańskich, nie bardzo chyba prze-
zeń lubianej telewizji TVN, pod-
czas gdy preferowane przez  jego
partię media, takie jak Radio Ma-
ryja – bez kłopotów korzystają po-
dobno z nadajników umieszczo-
nych w przyjaznej nam bezgra-
nicznie strefie Uralu. 

S łuchając ostatnimi czasy
wypowiedzi prezesa Rady
Ministrów i teoretycznie

podległego mu ministra sprawie-
dliwości z fuchą prokuratora ge-
neralnego w jednym ręku, na-
prawdę uwierzyłem, że Unia Eu-
ropejska jest agresorem nieustan-
nie atakującym Polskę, a przede
wszystkim łamiącym naszą Kon-
stytucję, której wszak powinna się
w pełni podporządkować. Trud-
no nie zgodzić się ze wspomniany-
mi mówcami, ogłaszającymi w
Warszawie – urbi et orbi, iż świę-
ta sarmacka zasada „wolnoć
Tomku w swoim domku” musi być
przez unijnych biurokratów w peł-
ni respektowana. Niezapomnia-
ny ideolog Lenin wyznał kiedyś
szczerze: „Nie jesteśmy utopista-
mi, wierzącymi, że prosty robot-
nik albo kucharka może z dnia
na dzień nauczyć się rządzenia
państwem”.  No cóż, pod skrzy-
dłami dużo lepszego ideologa Ja-
rosława Kaczyńskiego zostało
udowodnione, iż w wypadku ku-
charki jest to w zasadzie możli-
we. A w każdym  razie okazało
się, że pierwsza lepsza kucharka
jest w stanie zapędzić najtęższych
unijnych prawników w kozi róg.
Jeśli tylko potrafi dobrze gotować. 

J a sam zauroczyłem się ostat-
nio sztuką kulinarną dwóch
młodych uchodźczyń z Ukra-

iny, które ugotowały w moim do-
mu co nieco, rewanżując się za
okresowy dach nad głową. Przy
okazji się okazało, że oprócz goto-
wania posiadły one znajomość bio-
logii, psychologii, pedagogiki, a
także wysoko zaawansowanej
techniki. Zapewne jednak łacno
zorientowały się, iż całe to uniwer-
syteckie wykształcenie jest dziś z
politycznego punktu widzenia w
Polsce  niepotrzebne i dlatego po
krótkim pobycie w naszym kraju
pomknęły do Niemiec. Przekracza-
nie polskich granic bywa bowiem

niekiedy – również przekracza-
niem granic absurdu. 

N ie znając się na zagadnie-
niach obronności kraju,
nie potrafię ocenić, czy bu-

dowany przez Polskę mur na gra-
nicy z Białorusią jest inwestycją
potrzebną, czy raczej chybioną –
jak owa elektrownia w Ostrołęce.
Wydaje się, że zatrzymywanie tam
przedzierających się coraz gęściej
nielegalnych imigrantów z Bliskie-
go Wschodu i Afryki jest działa-
niem niezbędnym i nawet jeśli to są
akurat malutkie dzieci, to trzeba je
natychmiast odkopnąć jak piłkę,
podrzucaną nam przez podstęp-
nego gracza Łukaszenkę. O tym,

czym różni się granica z Białorusią
od granicy z Ukrainą, napisała na
Facebooku Jarmiła Rybicka. A oto
jej słowa:
„Wspaniała znajoma z Podlasia
pisze o tym, jak obecnie wygląda
sytuacja na granicy z Białorusią:
“Leżeli niedaleko drogi, w rzad-
kim lesie. Pierwsze, co zobaczyli-
śmy, to ich bose stopy – białe,
opuchnięte, nienaturalne. Jeden
leżał na ziemi, bo nie dawał rady
się podnieść, drugi (ten, który miał
zapalenie płuc i niewydolność wą-
troby) był bardzo zmęczony i obo-
lały. Mniejszy, student biologii, nie
był w stanie samodzielnie się na-
pić, musieliśmy podtrzymywać mu

głowę. Większy, student ekonomii,
zwijał się z bólu i skarżył na żołą-
dek. Po leku rozkurczowym za-
snął. Mniejszy miał ciężko odmro-
żone stopy. Długo staraliśmy się je
ogrzać, powolutku podnosząc tem-
peraturę wody. Udało się. Nas, już
od siedmiu miesięcy ratujących lu-
dzi w lasach, nie przestaje szoko-
wać to, że pomoc, wsparcie, ciepło
i dawanie nadziei są zarezerwo-
wane tylko dla niektórych uchodź-
ców i uchodźczyń – tych bliższych
kulturowo, mówiących w podob-
nym języku. Pomaganie innym
jest kryminalizowane, a osoby
udzielające takiego wsparcia –
prześladowane.

J ako Grupa Granica działa-
my tam, gdzie państwo i sys-
tem zawodzą. Pomagamy za-

równo ludziom uciekającym z
Ukrainy, jak i tym, którzy szukają
schronienia przed wojnami w in-
nych krajach.

PS. Błagam nie zapomnijmy o
tym, że na granicy z Białorusią po-
wstaje mur. Nic w tej sprawie się nie
zmieniło.”  

O czywiście, gdy dziś Ukra-
ina ogarnięta jest ogniem
wojny, mało kto się przej-

muje jakimiś uchodźcami na gra-
nicy z Białorusią, zwłaszcza że
tam chodzi albo o „czarnych”, al-
bo o „ciapatych”, a w każdym ra-
zie z naszego punktu widzenia
„niewiernych”. A poza wszystkim
– nie czas żałować róż, gdy płoną
lasy. Braci Ukraińców wpuszcza-
my do Polski migiem, tak jak tam-
tych migiem wyrzucamy, co się
określa uczenie anglojęzycznym
terminem „pushback”. 

C ałkiem przypadkowo sło-
wo „mig” zostało pod-
chwycone przez Ameryka-

nów, którzy uznali, że przekaza-
nie Ukraińcom naszych posowiec-
kich Migów-29 za pośrednictwem
bazy NATO w Ramstein byłoby
ryzykowanym posunięciem i z po-
litycznego, i z militarnego punk-
tu widzenia. Z drugiej trony jed-
nak – trzeba w tym wypadku zro-
zumieć nasz rząd, który dałby
Putinowi pretekst do zaatakowa-
nia Polski, gdybyśmy bezpośred-
nio od nas posłali te Migi na
Ukrainę, co ten bandyta uznałby
za jawny akt agresji. Najlepiej
więc o tych – mocno zużytych
zresztą Migach – jak najszybciej
zapomnieć...

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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Zbiórka darów przedłużona
Władze dzielnicy przedłużyły działanie punktu zbiórki da-

rów dla uchodźców z Ukrainy w Ursynowskim Centrum Kultu-
ry „Alternatywy” (wejście od strony parkingu przy urzędzie).
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00
oraz w sobotę w godz. 10.00 – 14.00. To odpowiedź na ogrom-
ne zaangażowanie mieszkańców i chęć pomocy.

W punkcie zbierane są: 
– naczynia jednorazowe: kubki do napojów zimnych i gorą-

cych, talerzyki, miski, widelce, łyżki, noże
– słodkie bułki/rogale paczkowane
– jogurty pitne w butelkach
– kabanosy paczkowane
– zupy instant, jedzenie w puszkach, suche pieczywo, produk-

ty z długim terminem ważności, ręczniki papierowe, chustecz-
ki, art. higieniczne: mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zę-
bów itp., pieluchy, mleko w proszku, słoiczki dla dzieci, butelki
do mleka, mała woda w butelkach, kawa, herbata, słodycze i ba-
tony energetyczne, lekarstwa i opatrunki.

Sport – darmowa oferta dla uchodźców
Do ogromnej fali pomocy dla uchodźców z Ukrainy dołączy-

ły także ursynowskie kluby sportowe, które oferują bezpłatne tre-
ningi dla ukraińskich dzieci i młodzieży, a niektóre z nich także
dla dorosłych opiekunów. Jak informuje Urząd Dzielnicy Ursy-
unów, informacja będzie na bieżąco aktualizowana. Lista w ję-
zyku polskim oraz ukraińskim jest dostępna na stronie interne-
towej www.ursynow.um.warszawa.pl w zakładce „Ukraina”.

Wejście do Referatu Paszportowego
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że od poniedziałku, 7

marca 2022 r. wejście od al. KEN będzie zarezerwowane tylko
dla Referatu Paszportowego. W pozostałych sprawach zaprasza-
my do wejść od strony parkingu i ul. I. Gandhi. Zmiana organi-
zacji jest związana z dużym zainteresowaniem sprawami zwią-
zanymi z wyrabianiem paszportów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warsza-
wie zdecydowała o otwarciu Lasu Kabackiego, który
ucierpiał po ostatnich wichurach.

Prace polegające na usuwaniu skutków huraganowego wiatru zo-
stały ukończone. Uprzątnięto drzewa tarasujące szlaki w rezerwa-
cie, a także zdjęto konary zawieszone nad przebiegającymi przez
ten obszar drogami.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie informu-
je o przywróceniu sieci dróg i obszarów udostępnionych w tym re-
zerwacie – wydano zarządzenia wyznaczające miejsca do palenia
ognisk na terenie Lasu Kabackiego oraz szlaki na terenie tego lasu.

Szczegóły na stronie Regionalnej Decyzji Ochrony Środowiska w
Warszawie.

Las Kabacki otwarty

W środę (9 marca) w budynku Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów został otwarty punkt „Internet Work CAFE (Ukra-
ine)” dedykowany uchodźcom z Ukrainy. Punkt działa
w godzinach 8.00 – 16.00. 

To miejsce, w którym mogą uporządkować swoje sprawy zwią-
zane z szeroko pojętą pracą. Dostęp do komputera z drukarką po-
zwala na przygotowanie CV lub dokumentów niezbędnych do pod-
jęcia pracy, a także znalezienie niezbędnych informacji i ofert za-
trudnienia. Możliwość skorzystania z WiFi przy pomocy własnego
laptopa umożliwi świadczenie np. pracy zdalnej.

W sali konferencyjnej ursynowskiego urzędu (al. Komisji Eduka-
cji Narodowej 61, sala nr 136, I piętro), która została przekształco-
na w przestrzeń coworkingową, osoby zgłaszające się do „Internet
Work CAFE (Ukraine)” mogą:

– skorzystać z komputerów podpiętych do Internetu
– wydrukować, zeskanować lub skserować dokumenty
– skorzystać z biurek do pracy lub spotkań o charakterze zawodowym
– doładować smartfona lub inny sprzęt elektroniczny
– skorzystać z kącika z kawą, herbatą i wodą
– zająć się sprawami zawodowymi, gdy ich dzieci bawią się w ką-

ciku zabaw.
Na miejscu pojawią się również ogłoszenia lokalnych pracodawców,

chcących zatrudnić osoby, które uciekły przed koszmarem wojny w
Ukrainie. W punkcie pomocą będą służyć urzędnicy oraz wolontariu-
sze. W przypadku, gdyby ktoś chciał pomóc jako wolontariusz w pro-
wadzeniu punktu lub w inny sposób wesprzeć jego funkcjonowanie,
prosimy o kontakt pod adresem przedsiebiorczosc@ursynow.pl.

Przedsiębiorcy mogą przesyłać dedykowane uchodźcom oferty
pracy na adres przedsiebiorczosc@ursynow.pl. Propozycje zostaną
wydrukowane i będą dostępne dla osób odwiedzających „Internet
Work CAFE (Ukraine)”. W razie potrzeby w przygotowanym punk-
cie przedsiębiorcy będą także mogli spotkać się z potencjalnymi pra-
cownikami. Zachęcamy ursynowskich przedsiębiorców do śledzenia
oficjalnego profilu Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy doty-
czącego przedsiębiorczości - Przedsiębiorczy Ursynów/Facebook.

„Internet Work CAFE (Ukraine)” jest uzupełnieniem oferty dziel-
nicowego punktu informacyjnego, który działa w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów od 4 marca br. (od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 20.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 14.00, tel. 22 443 71
10, 22 443 85 38).

1 marca 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie no-
wego lokalu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr
19 przy ul. Lokajskiego 3. Nowa przestrzeń otwiera
perspektywy rozwoju tej placówki i pomocy udzielanej
mieszkańcom Ursynowa. 

W poradni są zatrudnieni psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i
neurologopedzi. Od kwietnia 2015 r. prężnie działa Zespół Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Utworzono także Ursy-
nowskie Centrum Doradztwa Zawodowego. Wartość zrealizowa-
nych prac modernizacyjnych wynosiła 3 333 035,67 zł brutto.

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren Natolina, Kabat, Mo-
czydła, Grabowa, Pyr i Dąbrówki. Udziela pomocy dzieciom, mło-
dzieży, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek ma-
jących siedzibę na terenie działania poradni oraz klientom nie
uczęszczającym do placówek, ale zamieszkałych w rejonie poradni.
Potencjalnie ma prawie 14 tysięcy potencjalnych klientów. Faktycz-
nie w skali roku przyjmuje ponad 2,5 tysiąca dzieci i ok. 1600 doro-
słych. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

– Nowa siedziba, to nowe perspektywy i możliwości. Bardzo się
cieszę, że udało się znaleźć odpowiednie miejsce. Zostało wyremon-
towane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Mam nadzieję, że będzie przez lata służyć mieszkańcom Ursynowa
– mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

„Internet Work CAFE 
(Ukraine)” otwarty

Teren słynnej skoczni na
skarpie od czasów sukce-
sów Adama Małysza przy-
ciągał zbiorową wyobraź-
nię. Po perturbacjach
prawych powrócił on do
miasta. Jaka będzie jego
przyszłość? 

Skoki narciarskie to dyscypli-
na niezwykle popularna w Pol-
sce. Zawdzięcza to sukcesom
czterech zawodników: Adama
Małysza, Piotra Żyły, Dawida Ku-
backiego i Kamila Stocha. Ich
następcy mogą jednak trenować
tylko na południu kraju, bowiem
gdzie indziej brak odpowiednie-
go zaplecza. Czy stolica mogłaby
się stać miejscem, gdzie skoki
powrócą?

Skocznia wraca do miasta
Skocznia, mieszcząca się przy

ul. Czerniowieckiej na Mokoto-
wie, z punktem konstrukcyjnym
na 38 metrze, jest nieczynna od
1989 roku.  Nie udało się reakty-
wować zawodów, zaś kluby z po-
łudnia Polski nie chciały przyjeż-
dżać do drogiej Warszawy. Na
miejscu działała sauna, korty teni-
sowe, giełda narciarska, wynajem
pomieszczeń. W 2011 roku obiekt
rozebrano, zostawiając jednak
dawne zaplecze. Teraz budynek
przy Czerniowieckiej 3 i tereny
wokół powróciły do miasta.

– Stołecznemu Centrum Spor-
tu Aktywna Warszawa udało się
po wieloletnich staraniach są-

downie odzyskać obiekt od po-
przedniego dzierżawcy – infor-
mowała media Marcelina Bog-
danowicz z urzędu miasta. -–
Wciąż trwa egzekucja komorni-
cza – dodaje. 

Co będzie w przyszłości? Te-
go nie wiadomo, miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego mówi o usługach
sportowych dla tej działki. Spo-
łecznicy od lat apelują o przy-
wrócenie w Warszawie skoków
– dawny teren na skarpie wiśla-
nej wydaje się idealny. Skoki
narciarskie są również w Polsce
niezwykle popularne, z pewno-
ścią byłoby sporo chętnych dzie-
ci, by rozpocząć swoją sporto-
wą przygodę, jak i kibiców, któ-
rzy zapełniliby trybuny. Na razie
jednak miasto musi przejąć i
uporządkować teren. Dopiero
później można będzie zastano-
wić się nad koncepcją jego po-
nownego zagospodarowania. 

Skakał tu mistrz olimpijski 
Skoki narciarskie są kojarzo-

ne dzisiaj z południem Polski.
Nie zawsze jednak tak było. W
całym kraju istniało kilkadzie-
siąt, zamkniętych dziś obiek-
tów. W Gdańsku Oliwie można
było skakać... z widokiem na
morze. Również Warszawa jesz-
cze pół wieku temu dyspono-
wała aż trzema skoczniami – w
Lesie Bielańskim, na Agrykoli i
na Mokotowie. 

To właśnie skocznia z Czer-
niowieckiej była największa. Bu-
dowa rozpoczęła się w 1955 ro-
ku w związku z organizacją
Światowego Festiwalu Młodzie-
ży i Studentów w Warszawie. Jej
projektantami byli Jerzy Kodel-
ski, Jeremi Strachocki i Mieczy-
sław Strzelecki. Punkt konstruk-
cyjny skoczni wynosił 38 m, zaś
wysokość wieży startowej 35 m.
Długość najwyższego tarasu roz-
biegowego wynosiła 55,5 m, a
wybiegu – 70 m. W sumie całko-
wita wysokość skoczni wynosiła
54 m, a długość – 120 m. Zawo-
dy mogło obserwować aż sie-
dem tysięcy kibiców.

Niestety, podczas budowy na-
trafiono na problemy geologicz-
ne i otwarcie nastąpiło dopiero w
1959 roku. Skocznią zarządzał
Warszawski Klub Narciarski –

odbywały się tu przede wszyst-
kim treningi, ale też i zawody.
Jednym z ciekawszych był Tur-
niej Trzech Skoczni (pozostałe
obiekty, na których rywalizowa-
no znajdowały się w Pradze i Bu-
dapeszcie). Na Mokotowie star-
towali zawodnicy przede wszyst-
kim z Polski oraz krajów tzw. de-
mokracji ludowej. Wśród nich
był złoty medalista z Sapporo
Wojciech Fortuna. 

W 1975 roku rozpoczęto mo-
dernizację skoczni, jednak prace
przebiegały powolnie i trwały aż
do 1980 roku. Położono igielit i
obiekt był używany jedynie la-
tem. Niestety, w kolejnych dzie-
sięcioleciach obiekt opustoszał i
jeśli skoki mają powrócić do
Warszawy, to stolica będzie mu-
siała wydać spore pieniądze.

P i o t r  C e l e j

Miasto odzyskało teren dawnej skoczni narciarskiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 w nowym lokalu
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Pomoc dla ukraińskich uchodźców

W ciągu ostatnich dwóch
tygodni do Polski przybyło
już ponad 1,3 mln uchodź-
ców z Ukrainy. Szacuje się,
że około 250 tys. z nich
udało się w kierunku War-
szawy. Sytuacja staje się
coraz trudniejsza dla sa-
morządów, które z coraz
większym wysiłkiem po-
magają uchodźcom. Dlate-
go stolica po raz kolejny
apeluje o konkretne roz-
wiązania systemowe.

– Sytuacja staje się dramatycz-
na. Mamy do czynienia z naj-
większym kryzysem migracyj-
nym w historii Europy od cza-
sów II wojny światowej. Ani ol-
brzymia ofiarność i solidarność
całego społeczeństwa, ani nasza
ciężka praca już nie wystarczą.
Konieczne są rozwiązania syste-
mowe. Z falą uchodźczą nie po-
radzi sobie samo miasto czy na-
wet rząd. Konieczne jest wciele-
nie systemu pomocy europejskiej
i międzynarodowej – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.

Prezydent Warszawy wskazu-
je, że warto korzystać z już do-
stępnych rozwiązań, takich jak
unijny system prowadzony przez
dyrekcję generalną Komisji Euro-
pejskiej ECHO czy system tzw.
pomocy klastrowej ONZ. Wśród
konkretnych propozycji pojawia-
ją się również duże centra recep-
cyjne dla uchodźców zlokalizo-
wane nie tylko przy granicy pol-
sko-ukraińskiej, ale w wielu in-
nych miejscach w Polsce. Z uwa-
gi na to, że infrastruktura dwor-
cowa w Warszawie jest obecnie
na granicy wytrzymałości, ko-
nieczne jest także przekierowa-
nie pociągów specjalnych w inne
lokalizacje. Tutaj także niezbęd-
ne jest działanie rządu.

Rafał Trzaskowski zwraca
uwagę, że według ekspertów
fala ukraińskich uchodźców
może finalnie liczyć 3, 4 a nawet
5 milionów osób. Dlatego ko-
nieczne jest stworzenie długofa-
lowego rozwiązania systemo-
wego. Jednocześnie warszawski
samorząd deklaruje swoją dal-
szą pomoc dla osób przybywa-
jących z Ukrainy.

Wsparcie płynie 
z różnych stron

O możliwych rozwiązaniach,
które pomogą złagodzić skutki
kryzysu uchodźczego i przygo-
tować się na jego następstwa,
prezydent Trzaskowski rozma-
wiał z przedstawicielami naj-
większych organizacji pomoco-
wych w kraju: Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy, Polską Ak-
cja Humanitarną, Caritas i UNI-
CEF. Wszyscy zgodnie twierdzą,
że do długofalowej pomocy ko-
nieczne jest wsparcie ze wszyst-
kich stron – nie tylko rządu i sa-
morządów, ale też innych
państw i organizacji. Pomoc dla
Warszawy nadal oferuje wiele
polskich samorządów, które
przyjmują u siebie uchodźców
docierających do stolicy.

Warszawa nie ustaje 
w działaniach

Mimo coraz trudniejszej sytu-
acji, stolica robi wszystko, co mo-
że, aby wspierać szukających
schronienia przed wojną miesz-
kańców Ukrainy. Tylko wczoraj
miejskie punkty informacyjne
na Dworcach Wschodnim i Za-
chodnim oraz w Centrum Wielo-
kulturowym udzieliły pomocy
19,5 tys. osób. Obsłużono ruch z
14 pociągów i 90 autobusów,
które przyjechały znad granicy,
a do przewozu uchodźców na
terenie Warszawy i do lokaliza-
cji w obrębie województwa ma-
zowieckiego wykorzystano 26
pojazdów Warszawskiego Trans-
portu Publicznego – łącznie z ta-
kiej pomocy skorzystało wczo-
raj ponad 2600 osób.

Tylko w miejskich zasobach
nocleg znalazło 2251 uchodź-
ców, a miejska infolinia odebra-
ła 1450 połączeń dotyczących
pomocy.

Taka organizacja wsparcia dla
przybywających mieszkańców
Ukrainy nie byłaby możliwa bez
wsparcia warszawskich wolonta-
riuszy. Aktualnie do działania w
ten sposób chętnych jest już po-
nad 8300 osób. Swoją pomoc
nadal proponują również miesz-
kańcy stolicy – jak dotąd za po-
średnictwem strony ochotni-
cy.waw.pl do miasta spłynęło

łącznie ponad 4300 zgłoszeń z
ofertą mieszkania lub pokoju.
Tylko wczoraj było ich około 100.

Pomoc medyczna 
dla uchodźców

Uciekający przed wojną w
Ukrainie potrzebują nie tylko od-
poczynku czy jedzenia, ale zda-
rza się, że wymagają również
pomocy medycznej. Dlatego
Warszawa zorganizowała czyn-
ne całą dobę punkty doraźnej
pomocy medycznej, które dzia-
łają na Dworcach Wschodnim,
Zachodnim oraz na terenie
obiektu Arena Ursynów – udzie-
lono w nich pomocy niemal 400
uchodźcom.

Część z osób, które zgłaszają
się do punktów medycznych, po-
trzebuje leków przeciwbólowych
czy przeciwgorączkowych, ale
niektórzy z pacjentów wymaga-
ją pilnej hospitalizacji. Dotych-
czas w 11 miejskich szpitalach
przyjęto 154 osoby, z czego 49
hospitalizowano, a na świat
przyszło 7 dzieci.

Miejskie podmioty lecznicze
objęły opieką medyczną ponad
20 miejsc czasowego pobytu
uchodźców. W zależności od
liczby przebywających tam osób,
uruchomiono w nich punkty me-
dyczne stacjonarne, a w przy-
padku mniejszych lokalizacji za-
pewniona jest opieka wyjazdo-
wa lub teleporady.

Do dziś miejskie podmioty lecz-
nicze udzieliły pomocy ponad 1
tys. uchodźców. Dla tych, którzy
postanowili pozostać w Warsza-
wie, przygotowano również ulot-
kę w języku ukraińskim z infor-
macjami o organizacji systemu
opieki zdrowotnej w Polsce.

Dodatkowe miejsca 
w szkołach

Liczba uczniów z Ukrainy, któ-
rzy rozpoczęli naukę w war-
szawskich szkołach i przedszko-
lach wzrosła do ponad 1800 –
to niemal dwukrotnie więcej w
porównaniu do poprzedniego
dnia. Wiadomo też, że ta liczba
będzie jeszcze rosła. Placówki
oświatowe w stolicy przygoto-
wują nowe oddziały przygoto-
wawcze – obecnie w całym mie-

ście działa 68 takich oddziałów.
We współpracy z instytucjami
miejskimi i niepublicznymi przy-
gotowywane są również dodat-
kowe miejsca do nauki języka
polskiego.

Dla ukraińskich dzieci i mło-
dzieży oferowana jest również
pomoc psychologiczna. Obecnie
na terenie Warszawy działają 24
poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne i specjalistyczne, które
oferują pomoc z językach: ukra-
ińskim, rosyjskim i angielskim.

Realna pomoc uchodźcom
Gdzie szukać pomocy? Na

dworcach rozdawane są paczki.
W dzielnicowych punktach
udzielane są informacje uchodź-
com i osobom zajmującym się
pomocą. Można również za-
dzwonić na miejskie infolinie –
także w języku ukraińskim – lub
skorzystać z miejskich stron in-
ternetowych (język polski, an-
gielski, ukraiński).

Najwięcej uchodźców docie-
ra do Warszawy pociągami. W
punktach informacyjnych na
Dworcu Wschodnim i Dworcu
Zachodnim przez pierwszy ty-
dzień wojny udzieliliśmy pomo-
cy 25 tys. osób.

Pomoc na dworcach
W punktach są rozdawane

trzy rodzaje paczek: 
– Paczka podróżna - kanap-

ka, sok/woda, batonik.
– Paczka higieniczna  - szam-

pon, żel pod prysznic, szczotecz-
ka i pasta do zębów, ręcznik, dez-
odorant, maseczki, żel do dezyn-
fekcji (w zależności od potrzeb
dorzucane są pampersy i chus-
teczki nawilżające oraz posiłki
dla niemowląt w słoiczkach, a
dla kobiet podpaski/tampony)

– Paczka żywnościowa: pie-
czywo długoterminowe, dżemy,
konserwa mięsna, pasztet, mus,
soczki/woda, kubeczki i sztuć-
ce jednorazowe.

Dodatkowo w punktach są
środki do pielęgnacji dzieci,
smoczki, butelki, pampersy, pielu-
chy dla dorosłych, drobne zabaw-
ki, słodycze, szczotki do włosów,
ubrania i buty. Osoby przyjeżdza-
jące mają różne potrzeby i w za-
leżności od nich są zaopatrywane
z tych dodatkowych rzeczy. 

Paczki wyposażamy w dużej
mierze z darów od warszawia-
nek i warszawiaków. Są tam też
rzeczy podarowane przez orga-
nizacje pozarządowe, firmy, re-
stauracje oraz zakupione ze
środków miasta.

Od pierwszych dni wojny roz-
dajemy paczki przybywającym
uchodźcom. Ich realna liczba jest
trudna do podliczenia - zestawy
są często wydawane, kiedy przy-
bywa mnóstwo ludzi jednocze-
śnie i wolontariusze z zapasów
darów tworzą spontanicznie
własne paczki, które nie znajdu-
ją odzwierciedlenia w statystyce.
Według naszych szacunków tyl-
ko ostatniej nocy przybyło 5600
osób (11 pociągów plus busy),
którym rozdaliśmy 5200 paczek
żywnościowych.

Osoby potrzebujące na dwor-
cu oprócz wspomnianych pa-

czek, jeśli ich potrzebują, dosta-
ją tez ciepłe napoje i kanapki na
miejscu, czasami zupę. Jeśli ktoś
potrzebuje to otrzymuje wspar-
cie psychologiczne, medyczne,
nocleg, transport do miejsca w
Warszawie, pomoc w otrzyma-
niu biletu PKP do dalszej miej-
scowości podróży, dojazd do lot-
niska czy transfer na inny dwo-
rzec. W punktach działają firmy
oferujące darmowe karty SIM i
rejestrację właściciela tej karty.

Osoby, które nie mają znajo-
mych w Warszawie, trafiają do
miejskich punktów noclego-
wych – od początku tygodnia
działa punkt w Arenie Ursynów,
dzisiaj otwieramy punkt na
Agrykoli. Tam otrzymują dalszą
pomoc i opiekę.

Punkty dzielnicowe
Miejskie punkty przekazują

niezbędne informacje i konkret-
ną pomoc - zarówno mieszkań-
com goszczącym przybyszów,
jak i organizacjom pozarządo-
wym oraz samym Ukraińcom.
Poniżej wykaz punktów w po-
szczególnych dzielnicach:

BBeemmoowwoo - WOM, ul. Powstań-
ców Śląskich 70. Otwarte w go-
dzinach pracy urzędu.

BBiiaałłoołłęękkaa - WOM, Modlińska
197. W godzinach pracy urzędu.

BBiieellaannyy - WOM, ul.  Stefana
Żeromskiego 29. W godzinach
pracy urzędu.

MMookkoottóóww - WOM, Rakowiec-
ka 25/27. W godzinach pracy
urzędu.

OOcchhoottaa - WOM, ul. Grójecka
17a. W godzinach pracy urzędu.

PPrraaggaa PPłłdd.. - terminal Kultury
Gocław, ul. Jana Nowaka Jezio-
rańskiego 24. W godzinach pra-
cy urzędu od pn do sb.

PPrraaggaa PPłłnn.. - WOM, ul. Kłopo-
towskiego 15. W godzinach pra-
cy urzędu.

RReemmbbeerrttóóww -  Biblioteka Pu-
bliczna im. Jana Pawła II, ul. Ga-
wędziarzy 8. W godzinach 8-18.

ŚŚrróóddmmiieeśścciiee - WOM, ul. No-
wogrodzka 43 w godzinach pra-
cy urzędu.

TTaarrggóówweekk - WOM ul. Kondra-
towicza 20. W godzinach pracy
urzędu.

UUrrssuuss -  Liceum Ogólnokształ-
cące LVI, ul. Dzieci Warszawy
42. W godzinach 8-20 od ponie-
działku do niedzieli.

UUrrssyynnóóww - WOM, al. KEN 61.
W godzinach 8-20, a w sobotę
10-14.

WWaawweerr - Wawerski Ośrodek
Wsparcia, ul. Żegańska 2c. W
godzinch 8-16 od pn do sb.

WWeessoołłaa - WOM, ul. I Praskiego
Pułku 33. W godzinach pracy
urzędu.

WWiillaannóóww - WOM, ul. F. Klim-
czaka 2. W godzinach 8-18.

WWłłoocchhyy - WOM, al. Krakow-
ska 257. W godzinach pracy
urzędu od pn do nd.

WWoollaa - WCK, ul. Wolska 46/48.
W godzinach 8-18 od pn do sb.

ŻŻoolliibboorrzz - WOM, Słowackiego
6/8. W godzinach pracy urzędu

Infolinie i internet
Główny punkt pomocowy

funkcjonuje w Centrum Wielo-
kulturowym przy ul. Jagielloń-

skiej 54, gdzie pracują osoby
posługujące się językiem ukra-
ińskim. Można tam uzyskać in-
formacje w sprawach: legaliza-
cji pobytu w Polsce, wsparcia
doradcy zawodowego, pośred-
nictwa pracy, pomocy w proce-
sie rekrutacji, porad prawnych
dotyczących legalizacji pobytu
(w tym ochrony międzynaro-
dowej), wsparcia psychologicz-
nego, pomocy w znalezieniu
szkoły dla dziecka, nauki języka
polskiego, wsparcia procesu
adaptacji poprzez uczestnictwo
w regularnych spotkaniach i po-
przez kontakt z organizacjami
pozarządowymi.

Numery telefonu do Centrum
to: +48 22 648 11 11 oraz +48
604 932 969 (czynne przez cały
tydzień w godzinach 8:00-
20:00). W pierwszym tygodniu
wojny z tej infolinii skorzystało
6800 osób.

Informacji można też zasię-
gnąć w Miejskim Centrum Kon-
taktu Warszawa 19115 – pod ca-
łodobowym telefonem 19115.

Przez cały tydzień w godzi-
nach 8-20 działa również War-
szawska Infolinia dla Obywate-
li Ukrainy - 505 700 701.

Podstawowe informacje moż-
na znaleźć również w interne-
cie. Na stronie https://warsza-
wa19115.pl/dla-obywateli-ukra-
iny są dostępne w języku pol-
skim i angielskim. Jest też infor-
macyjna strona miejska – z infor-
macjami przetłumaczonymi na
język ukraiński:
https://ua.um.warszawa.pl/

Łatwiej do metra
Warszawa ułatwia obywate-

lom Ukrainy dostęp do metra.
Na każdej ze stacji linii M1 i M2
otwarta jest najszersza bram-
ka, umożliwiająca swobodne
przejście z bagażem czy wóz-
kiem. Decyzją prezydenta Ra-
fała Trzaskowskiego osoby le-
gitymujące się ukraińskim do-
kumentem tożsamości od 26 lu-
tego mogą podróżować War-
szawskim Transportem Publicz-
nym za darmo, w granicach 1 i
2 strefy biletowej.

Bramki w warszawskim me-
trze są już otwarte, są one ozna-
czane plakatem z informacją w
języku ukraińskim. Na każdej
stacji otwarta jest szeroka
bramka, umożliwiająca swo-
bodne przejście z bagażem czy
wózkiem.

Ponadto na stacjach metra
zostaną umieszczone plakaty w
języku ukraińskim informujące
o możliwości swobodnego
przejścia przez wyznaczoną
bramkę. Plakaty o bezpłatnym
transporcie i sposobie wejścia
do metra znajdą się także w na
dworcach, w punktach infor-
macyjnych dla obywateli Ukra-
iny, Punktach Obsługi Pasaże-
rów. Kontrolerzy ZTM mają
bezpłatne wejściówki (są one
oczywiście także w POP), które
rozdają chętnym.

Ponadto wybrane Punkty Ob-
sługi Pasażerów – na dworcu Za-
chodnim i Centralnym – będą
czynne także w niedziele, w go-
dzinach 8.00-20.00. M B L
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W środę zakończyło okresowy pobyt w moim domu
dwanaścioro miłych gości z Ukrainy. Kilka dorosłych
kobiet i gromadka dzieci. Wszyscy ci wojenni uchodźcy
ruszyli do swoich krewnych w Niemczech.

Gdy jechali do Polski z Czerkasów względnie z Dniepropietrow-
ska, obok – na bardzo niskim, nieuchwytnym dla radarów pułapie
– przelatywały rosyjskie rakiety. Przybyłe do mnie towarzystwo
było zapłakane po rozstaniu z mężami względnie ojcami, którzy mu-
sieli zostać w kraju, żeby bronić ojczyzny przed rosyjskim najeźdź-
cą. Odpoczywając w moim domu, zarówno dorośli, jak i dzieci
bezustannie wpatrywali się w swoje telefony, konstatując – gdzie
z kolei dotarła banda Putina. Ci z Czerkasów martwili się, że agre-
sorzy poniszczą arcyważne okoliczne mosty i zbombardują tamtej-
sze spiętrzenie wody na Dnieprze, co może spowodować zalanie sze-
rokich połaci terenu. Coraz większa liczba bombardowanych miast
i wsi przerażała ukraińskich gości. 

Byłem pełen podziwu dla dwu świetnie wykształconych przyby-
szek. Zorjana ma dwa dyplomy wyższych studiów, ukończyła bowiem
biologię i psychologię. W razie potrzeby może zostać taksówkarzem
albo nawet kierowcą ciężarówki – posiada bowiem odpowiednie
uprawnienia. Jej koleżanka ze szkolnej ławy, Sniżana, jest nauczyciel-
ką. Obie władają ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Z Warszawy ru-
szyły autobusem do Berlina i dalej do Hamburga, gdzie przyjmie
ich i pomoże w osiedleniu się zaprzyjaźniona rodzina ukraińska. 

Przedostatni dzień pobytu 12-osobowej gromadki w moim do-
mu upłynął w wyjątkowo pogodnym nastroju, albowiem wszystkie
panie, również te w wieku przedszkolnym, zostały – z okazji Dnia
Kobiet – obdarowane kwiatami i mogły zasiąść do wspólnej biesia-
dy. Na koniec serce mi się krajało, bo wszystkie dzieci zaczęły pro-
sić swoje mamy: – My nie chcemy do Niemiec, my wolimy zostać
w Polsce... Przy moim akompaniamencie fortepianowym maleńkie
szkraby zaśpiewały ukraińską wersję piosenki „Żal, żal za dziewczy-
ną, za zieloną Ukrainą... (w tym wypadku raczej za swobodną), a
mamy płakały. 

Szkoda, że dzieci innych narodowości, zamiast otwartych ra-
mion, wita w naszym kraju brutalny „pushback”  I to samo spoty-
ka je z białoruskiej strony... M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Nowe tramwaje i autobusy, dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne i więcej ścieżek rowerowych – to tylko niektóre z
miejskich inwestycji, których mogłoby być znacznie
więcej, jeśli wszyscy mieszkańcy Warszawy rozliczaliby
swój PIT w stolicy. Na ulicach Warszawy trwa kampa-
nia „PIT to Twój Warszawski wkŁAD”.

Szacuje się, że w Warszawie mieszka ponad 2 miliony osób, z cze-
go tylko niecałe 1,5 miliona mieszkańców rozlicza swój PIT w sto-
licy. Pozostali mimo, że na co dzień korzystają z miejskiej infrastruk-
tury, oferty kulturalnej i edukacyjnej, wciąż przekazują swoje po-
datki miejscowościom, z których pochodzą. Przez co do miejskiej
kasy trafia o kilkaset milionów złotych mniej, ponieważ średni
wpływ od jednego podatnika to prawie 5 tys. złotych.

Kilka tygodni temu w przestrzeni miejskiej pojawiły się plakaty i
animacje z hasłem Jest taki ład, na którym naprawdę możesz zyskać.
Były wprowadzeniem do kampanii informacyjnej PIT to Twój War-
szawski wkład, która ma zachęcić mieszkańców Warszawy do roz-
liczenia PITu za rok 2021 w stolicy. Większy budżet miasta, to wię-
cej udogodnień dla mieszkańców, lepsza opieka społeczna i ochro-
na zdrowia, szersza oferta kulturalna, nowsza infrastruktura, a tak-
że więcej środków na wsparcie uciekających przed wojną uchodź-
ców z Ukrainy, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt w Warszawie.

O korzyściach płynących z rozliczania PITu w Warszawie miasto
będzie informowało przez najbliższe tygodnie nie tylko w przestrze-
ni miejskiej, ale także w środkach komunikacji miejskiej, w radiu,
w prasie i internecie. Za miniony rok z fiskusem trzeba rozliczyć się
nie później niż 2 maja 2022. Można to zrobić na stronie: podat-
ki.gov.pl. M B L

Ukraina przejazdem...

Rozpoczęła się budowa ko-
lejnej sygnalizacji świetl-
nej na przejściu dla pie-
szych przez ul. I. Gandhi
na wysokości ul. L. Hirsz-
felda. To druga zebra na
jednej z ważniejszych dróg
Ursynowa, która w naj-
bliższym czasie zostanie
wyposażona w światła. 

Wcześniej pracę rozpoczęły
się już na wysokości ul. Teligi.
W obu wspomnianych miejscach
prowadzi je Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Sporządzony projekt instalacji
sygnalizacji wdraża w ramach
budowy południowej obwodni-
cy Warszawy. W grudniu GDD-
KiA otworzyła tunel w ciągu dro-
gi ekspresowej S2. Teraz wpro-
wadza zmiany związane z no-
wym przeznaczeniem ulic J. Ro-
soła i I. Gandhi. 

Ciąg ten ma stanowić awaryj-
ny objazd w przypadku za-
mknięcia ruchu w tunelu. Dlate-

go GDDKiA zobowiązała się do-
stosować go do pełnienia takiej
funkcji. W tym celu dwa przej-
ścia dla pieszych przez I. Gan-
dhi (przy szkole przy ul. Hirszfel-
da i przy przedszkolu przy ul. L.
Teligi) wyposaży w sygnalizację
świetlną. Ponadto u zbiegu ulic
Indiry Gandhi i Jana Rosoła
utworzy dodatkowe pasy ruchu
wydzielone do skrętu z południa
na zachód i odwrotnie.

Chodzi m. in. o poprawę bez-
pieczeństwa pieszych. Dlatego
kilka dni temu rozpoczęła się bu-
dowa sygnalizacji świetlnej na
zebrze przy ul. L. Teligi. Wyko-
nawca pod nadzorem GDDKiA
wystartował z instalacją świateł
na przejściu przy wlocie ul. Lu-
dwika Hirszfelda. Zaczął od
ustawiania znaków informują-
cych o robotach i związanych z
tym częściowych zawężeń jezd-
ni oraz zamknięć fragmentów
chodników. Kolejnym etapem
będzie układanie w ziemi oka-

blowania pod instalację masz-
tów sygnalizacyjnych.

Światła zostaną wyposażone
w akustyczne naprowadzanie i
automatyczną detekcję pieszych.
Tym samym sygnalizacja będzie
pracować akomodacyjnie. Zielo-
ne światło dla samochodów zga-
śnie wtedy, gdy pieszy zbliży się
do jezdni – pozwoli to na zacho-
wanie płynności ruchu. Ponadto
będzie skoordynowana z pozo-
stałymi w ciągu ul. I. Gandhi.

Zmieni się również otoczenie
przejścia. Zostanie ono posze-
rzone, a obok pasów powstaną
przejazdy rowerowe. Będą po-
łączone z ciągami pieszo-rowe-
rowymi oraz parkingiem po pół-
nocnej stronie ul. I. Gandhi. Do-
datkowo po tej samej stronie wy-
remontowany zostanie fragment
chodnika.

Realizacja inwestycji ma się
zakończyć na przełomie kwiet-
nia i maja. z d m . w a w . p l

Budowa sygnalizacji na ul. Indiry Gandhi
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Koncerty dla Ukrainy
Mokotowskie domy kultury w geście  solidarności z naszym wschodnim sąsiadem organizują kon-

certy. Dochód z biletów przeznaczony będzie na pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.
KKoonncceerrttyy ddllaa ddzziieeccii zz UUkkrraaiinnyy,, nniieeddzziieellaa,, 1133 mmaarrccaa,, CCeennttrruumm ŁŁoowwiicckkaa::
– 10:00 Muzyka Mówi / Aleksandra Resztik + Piotr Latoszyński
– 13:00 Projekt Muzyka / Music Place // Aga Zaryan + Michał Tokaj
– 16:00 Agnieszka Wilczyńska + Andrzej Jagodziński / Nika Lubowicz
Bilety w cenie 50 zł - rodzic i 25 zł - dziecko. Zebrane środki w całości zostaną przekazane na pomoc

dzieciom z domów dziecka w Ukrainie, organizowaną przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.
Zakup biletów: http://bityl.pl/DVxB4
PPrrzzyyjjaacciieellee ddllaa UUkkrraaiinnyy,, ppiiąątteekk,, 1111 mmaarrccaa,, ggooddzz.. 1199::0000,, DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr
W koncercie poza polskimi artystami: Danutą Błażejczyk, Moniką Urlik z córką Jasminą, Mał-

gorzata Nakonieczną, Ludwiną Pol, Kamilem Bijosiem, Rafałem Szatanem, Yuginem, wystąpią ar-
tyści z Ukrainy: Vlasta Vysochanka i skrzypaczka Mariya Yakovenko.

Wstęp wolny (dobrowolna cegiełka),  rezerwacja miejsc online: https://tiny.pl/94d6t

Wolontariusze poszukiwani
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów nadal poszukuje osób chętnych do wolontaria-

tu najlepiej ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego do wsparcia cudzo-
ziemców, uchodźców przyjeżdżających do Polski.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy wolontariatu w Dziale Pomocy Specjali-
stycznej OPS Mokotów, tel. 517 207 356 lub 517 207 377, mail wolontariat@opsmokotow.pl.
Szczegóły na: http://opsmokotow.pl.

Zajęcia plastyczne dla seniorów i seniorek
Zachęcamy osoby starsze z dzielnicy Mokotów do udział w bezpłatnych zajęciach plastycznych,

które odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. G. Bruna 11. Zajęcia rozpoczynają się
11 marca  i trwają do 30 maja, w piątki w godz. 16.00-19.00.

Szczegóły i zapisy tel. 500 167 442.
Instruktorka nieodpłatnie udostępnia uczestnikom materiały plastyczne. Liczba miejsc ograni-

czona. Zajęcia są finansowane z budżetu Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Korepetycje ze sztuki – wykłady dla dzieci
W marcu, co tydzień w czwartek, zapraszamy na spotkanie edukacyjne/wykład dotyczący mo-

tywów fantastycznych w sztuce europejskiej. Smoki, gryfy, istoty mitologiczne, biblijne potwory,
fantastyczni mieszkańcy odległych krain, rusałki, nimfy, romantyczne baśnie, a nawet wyprawy
kosmiczne i odległe planety - wszystkie te motywy odwiedzały przez wieki obrazy, ryciny, ilumi-
nacje oraz mapy europejskich twórców.

Na pierwszym spotkaniu ekspert omówi pochodzenie motywów fantastycznych i ich źródła w
kulturze europejskiej posiłkując się przykładami malarskimi. Na dalszych spotkaniach będą oma-
wiane motywy i poszczególni artyści zaczynając od sztuki średniowiecznej.

Terminy, godz. 16.30
- 10.03.2022 zapisy on-line https://tiny.pl/94w99
- 17.03.2022 zapisy on-line https://tiny.pl/94l7z
- 24.03.2022 zapisy on-line https://tiny.pl/94lrx
- 31.03.2022 zapisy on-line https://tiny.pl/94lrt
Zajęcia odbędą się w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a).

Wykłady prowadzi Witold Dąbrowski. Spotkanie dla dzieci od 10. roku życia.

Sytuacja w Ukrainie napa-
wa nas smutkiem i poru-
szeniem. We współpracy
miastem dzielnica Moko-
tów organizuje komplekso-
wą pomoc dla osób uchodź-
czych przybyłych z Ukrainy.

Na Mokotowie funkcjonuje:
– Punkt informacyjny w Urzę-

dzie Dzielnicy Mokotów przy ul.
Rakowieckiej 25/27, czynny w
godzinach pracy urzędu, tel. 22
325 45 75. Punkt udziela infor-
macji w zakresie pobytu uchodź-

ców z Ukrainy, którzy zostali
przyjęci do mieszkań i domów,
porad dotyczących kwestii ad-
ministracyjnych, możliwości
uzyskania wsparcia rzeczowe-
go, pomocy medycznej, edukacji
i innych kwestii organizacyjnych.

– Punkt zbiórki w Domu Kul-
tury Kadr, ul. Rzymowskiego 32.
Punkt czynny jest cały tydzień
w godz. 11.00-18.00.

Lista potrzebnych produktów:
– żywność z długim termi-

nem ważności (puszki, zupy,

suche pieczywo, kawa, herbata,
słodycze),

– żywność dla dzieci: mleko
w proszku, jedzenie w słoicz-
kach itp.,

– produkty higieny osobistej:
żele, mydła, szampony,– dla
dzieci, i dorosłych,

– środki czystości, podpaski,
– produkty dla dzieci typu bu-

telki na mleko, pampersy, chus-
teczki itp.,

– środki tzw. pierwszej pomo-
cy, w tym opatrunki, gazy, pod-
stawowe leki itp.,

– woda w butelkach,
– artykuły typu biwakowego:

śpiwory, koce, materace, łóżka
polowe,

– sztućce jednorazowe,
– mopy, miotły, szufelki,
– miski plastikowe (do prania),
– kosze na śmieci i worki na śmieci,
– gumowe rękawiczki wielo-

razowe.
Prosimy przynosić produkty

zapakowane w kartony.
– Punkt pobytowy, w którym

osoby uchodźcze zostają zaopie-
kowanie, otrzymują nocleg 
i schronienie.

Wielu ludzi gromadzi się
przy Konsulacie Ambasa-
dy Ukrainy na ul. Mal-
czewskiego.  Osoby czeka-
jące pod ambasadą to nie
tylko uchodźcy ale też oby-
watele przedłużający po-
byt w Polsce lub załatwia-
jący formalności. 

Aby ułatwić im czas oczeki-
wania mieszkańcy spontanicz-
nie organizują pomoc a Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu
Dzielnicy, we współpracy z Za-
rządem Zieleni, ustawił 8 ławek
oraz kosze na śmieci. 

W ramach akcji „Otwiera-
my szkoły” powstaje w
Warszawie pierwsza ukra-
ińska szkoła dla dzieci,
które musiały uciekać
przed wojną. Firma Im-
mofinanz przekazała do
czasowej dyspozycji całą
kondygnację (1,2 tys.
mkw.) w swoim budynku
biurowym myhive Moko-
tów Two. 

Jak poinformowała 7 marca
Straż Graniczna, od początku
agresji Rosji na Ukrainę do Pol-
ski uciekło 1 067 000 osób. 

– Aż 90 procent z nich to obywa-
tele Ukrainy, pozostali pochodzą z
państw całego świata. To około
100 różnych narodowości – po-
wiedziała PAP rzeczniczka Straży
Granicznej por. Anna Michalska. 

Większość uchodźców z Ukra-
iny to matki z dziećmi. Wynika to
z faktu, że po wprowadzeniu 24
lutego 2022 r. na terenie Ukrainy
stanu wojennego, ukraińscy
mężczyźni w wieku 18-60 lat są
objęci zakazem opuszczania kra-
ju. Zapewne większość z nich
pozostanie w Polsce co najmniej
rok. Zniszczenia wojenne z pew-
nością jednak zmuszą część z

nich do zastania w Polsce dłu-
żej. Konieczne jest więc zadbanie
o edukację setek tysięcy młodych
uchodźców. 

- Działamy w trosce o wszyst-
kie dzieci. Dzieciom z Ukrainy
chcemy zapewnić jak najszyb-
szy powrót do minimum co-
dziennej rutyny. Kontakt z na-
uczycielami, innymi uczniami i
możliwość porozumiewania się
w swoim języku dadzą im na-
miastkę poczucia bezpieczeń-
stwa i względnej normalności -
mówi Magda Garncarek, inicja-
torka akcji adaptacji przestrze-
ni biurowej na szkołę dla dzieci
z Ukrainy. 

Firmy na „piątkę”
Błyskawiczna adaptacja to

efekt mobilizacji społecznej firm
z Warszawy i okolic. Nad przy-
stosowaniem przestrzeni pracu-
ją architekci z wielokrotnie na-
gradzanej za realizacje eduka-
cyjne pracowni XYstudio. Do
projektu dołączają firmy budow-
lane, które zapewnią materiały i
wykonawców oraz firmy, które
pomogą w wyposażeniu szkoły. 

Szkoła w biurowcu myhive
Mokotów Two to pierwsze, ale

nie jedyne działanie w ramach
inicjatywy „Otwieramy szkoły”.
W najbliższym czasie zostanie
ogłoszona akcja adresowana do
szeroko rozumianego środowi-
ska projektowego. - Z myślą o
uczniach, którzy będą kontynu-
owali naukę w polskich szkołach
publicznych, będziemy zbierać
pomysły i rozwiązania, które po-
mogą wszystkim zaadaptować
się do nowej rzeczywistości. Mo-
gą to być przykładowo dwuję-
zyczne systemy identyfikacji wi-
zualnej, dzięki którym nowi
uczniowie łatwiej zorientują się
w szkolnych przestrzeniach al-
bo specjalne strefy poza klasa-
mi sprzyjające bieżącym potrze-
bom: integracji i wyciszeniu.

Biurowiec w Mordorze, 
który został przedszkolem 

Myhive Mokotów Two to 14-
kondygnacyjny budynek biuro-
wy, oferujący około 13 000 m2
powierzchni biurowej do wyna-
jęcia. Obiekt powstał w 1999 ro-
ku i zapewnia dostęp do około
80 naziemnych oraz 250 pod-
ziemnych miejsc parkingowych.
Powierzchnia typowego piętra
wynosi około 1 200 mkw.. Budy-
nek został wyposażony w roz-
wiązania techniczne takie jak
klimatyzację, kontrolę dostępu
czy kable światłowodowe. 

Budynek znajduje się na war-
szawskim Mordorze, w grupie
biurowców dawniej noszących
zbiorczą nazwę Empark, obec-
nie Myhive. Marka ta aktualnie
obejmuje 27 budynków biuro-
wych w siedmiu europejskich
miastach - Warszawa, Wiedeń,
Budapeszt, Bukareszt, Praga,
Dusseldorf i Bratysława. W su-
mie oferują ponad 606 tys. mkw.
GLA. P i o t r  C e l e j

W biurowcu na Mokotowie powstanie 
szkoła dla dzieci z Ukrainy

Ławki przy ukraińskiej placówce dyplomatycznej

Mokotów solidarny z Ukrainą
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KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA::
JJeesstt PPaannii aauuttoorrkkąą kkiillkkuu ppuubbllii-
kkaaccjjii ii wwiieelluu aarrttyykkuułłóóww ddoottyycczząą-
ccyycchh sszzttuukkii ii hhiissttoorriiii ZZaalleessiiaa DDooll-
nneeggoo.. AAnnggaażżuujjee ssiięę PPaannii ww pprroo-
mmoowwaanniiee ii ppooppuullaarryyzzaaccjjęę tteejj
jjaakkżżee ppiięękknneejj mmiieejjssccoowwoośśccii
wwcchhooddzząącceejj oobbeeccnniiee ww sskkłłaadd
PPiiaasseecczznnaa.. CCzzyy jjeesstt PPaannii rrooddoowwii-
ttąą zzaalleessiiaannkkąą?? 

MMIIRRAA WWAALLCCZZYYKKOOWWSSKKAA:: W
zasadzie tak można powiedzieć.
W Zalesiu mieszkam od 6. roku
życia i jestem z nim niezwykle
mocno związana emocjonalnie.
To jest po prostu moje miejsce
na Ziemi.

ZZaa ccoo nnaajjbbaarrddzziieejj kkoocchhaa PPaannii
ZZaalleessiiee DDoollnnee?? 

Za niezwykły klimat, swoisty
„genius loci”, duch tego miejsca.
Bardzo cenię też mikroklimat,
który tu panuje. Niezwykle boga-
ty drzewostan, piękno i urozma-
icenie przyrody nie tylko wpro-
wadzają cudowny nastrój, ale
przekładają się przecież także
na dobrą jakość powietrza, a tym
samym na komfort życia.

JJeesstt PPaannii kkoooorrddyynnaattoorreemm oorr-
ggaanniizzoowwaanneejj ccoorroocczznniiee oodd 22000088
rrookkuu iimmpprreezzyy FFeessttiiwwaall OOttwwaarrttee
OOggrrooddyy ww ZZaalleessiiuu DDoollnnyymm.. JJaa-
kkiiee bbyyłłoo,, PPaannii zzddaanniieemm,, nnaajjcciiee-
kkaawwsszzee wwyyddaarrzzeenniiee,, kkttóórree uuddaa-
łłoo ssiięę zzoorrggaanniizzoowwaaćć ww hhiissttoorriiii
tteejj iimmpprreezzyy??

W ciągu kilkunastu edycji mia-
ło miejsce wiele interesujących
wydarzeń. W mojej pamięci w
szczególności pozostanie spo-
tkanie z 2012 roku zorganizo-
wane w ogrodzie Kolonii Arty-
stycznej wraz z Ambasadą Wę-
gier, a poświęcone polsko-węgi-
erskim relacjom w czasie oku-
pacji. Niezwykle miło wspomi-
nam premierę koncertu muzyki
Witolda Maliszewskiego w wy-
konaniu Camerata Vistula (na-
grywane przez TV Polonia) z
2013 roku. Wyjątkową popular-
nością cieszyły się też wystawy i
spotkania z artystami – Józefem
Wilkoniem oraz profesorem
Adamem Myjakiem a także kon-
certy muzyczne  organizowane
w ogrodzie przy ulicy Norwida.

CCoo ppllaannuujjąą PPaańńssttwwoo ww ttyymm rroo-
kkuu ppooddcczzaass FFeessttiiwwaalluu??

W czasie pandemii wydarze-
nia festiwalowe trochę zmieniły
swój charakter i klimat. Zdecy-
dowanie ograniczyliśmy ilość
atrakcji. Na ten rok nie mamy
jeszcze ustalonego programu.
Przymierzamy się do tematu
„Drzewa”, bo to one w znacznej
mierze decydują  o wyjątkowych
charakterze Zalesia.

JJeesstt PPaannii aauuttoorrkkąą mmoonnooggrraaffiiii
„„KKrraauuzzóówwkkii”” ddoottyycczząącceejj lleeggeenn-
ddaarrnneejj SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 22
iimm.. EEwwyy KKrraauuzzee ww PPiiaasseecczznniiee..
CCzzyy jjeesstt PPaannii aabbssoollwweennttkkąą tteejj
sszzkkoołłyy??

Tak, zarówno ja, jak i moje
dzieci jesteśmy absolwentami tej
właśnie szkoły.

Szkoła ma wyjątkową histo-
rię – zaraz po wybuchu II wojny
światowej pełniła funkcję szpi-
tala, a następnie do końca wojny
stanowiła istotny ośrodek ruchu
oporu. Ukrywali się tu przedsta-
wiciele warszawskiej inteligencji,
którym udało się uniknąć aresz-
towania i wywózki do obozu
koncentracyjnego. Wszystko za
sprawą niezapomnianej Pani Dy-
rektor Ewy Krauze oraz Heleny
i Władysława Radwanów. 

CCzzyy mmiiaałłaa PPaannii sszzcczzęęśścciiee ppoo-
zznnaaćć PPaanniiąą EEwwęę??

To właśnie z powodu historii
tej szkoły, wyjątkowych ludzi,
którzy ją prowadzili, zaintereso-
wałam się pisaniem monografii.
Pani dyrektor Ewa Krauze była
także moim dyrektorem. Była
wyjątkowym  człowiekiem i
świetnym pedagogiem. Za jej
czasów nasza szkoła była najlep-
sza w okolicy. 

ZZaalleessiiee DDoollnnee,, ppooddoobbnniiee,, jjaakk
KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa kkoojjaarrzzyy ssiięę
zz ppiięękknnyymmii ii zzaabbyyttkkoowwyymmii wwiillllaa-
mmii.. KKttóórraa ssppoośśrróódd nniicchh jjeesstt PPaannii
uulluubbiioonnąą ii ddllaacczzeeggoo??

To prawda – w Zalesiu jest
wiele pięknych i cennych archi-
tektonicznie domów. Jeden z
nich to „Siedziba”, czyli dom wy-
budowany dla prof. Władysła-
wa Radwana i jego żony Heleny.
To tutaj w czasie okupacji prowa-
dzono tajne nauczanie, tutaj
mieścił się też mały szpital po-
lowy, a po wojnie pierwsza pry-
watna szkoła w Zalesiu Dolnym.

Druga z willi, która jest mi szcze-
gólnie bliska, to dom „Zośki”,
czyli Tadeusza Zawadzkiego,
gdzie mieszkał wraz ze swą ro-
dziną. To miejsce, w którym  w
czasie okupacji prowadzono za-
jęcia „szkoły za lasem”. Tutaj po-
wstała książka „Kamienie na sza-
niec”. Obie wspomniane wille
wzniesione zostały w stylu dwor-
kowym według projektu Karola
Sicińskiego. Oba obiekty wpisa-
liśmy do Rejestru Zabytków.
Mam do nich szczególnym sen-
tyment ze względu na  historię
miejsca i niezwykłych ludzi z ni-
mi związanych. 

Architektonicznie jednak bliż-
szy jest mi klimat modernizmu.
W Zalesiu jest kilka wyjątko-
wych rezydencji wybudowa-
nych w latach 30-tych w tym
stylu. Jedną z najciekawszych
jest willa „Runo”,  zaprojekto-
wana przez Borysa von Zinser-
linga w stylu okrętowym dla
Teodozego Nosowicza, dyrek-
tora przemysłu morskiego.

LLaatteemm mmiinniioonneeggoo rrookkuu mmiiaa-
łłaamm ooggrroommnnąą pprrzzyyjjeemmnnoośśćć rroozz-
mmaawwiiaaćć zz PPaanniiąą ww WWiillllii JJaannóó-
wweekk,, cczzyyllii ttaakk zzwwaanneejj FFaannggoorróóww-
ccee ww OOggrrooddzziiee BBoottaanniicczznnyymm
PPAANN ww PPoowwssiinniiee.. BByyłłoo ttoo pprrzzyy
ookkaazzjjii wwyyssttaawwyy mmaallaarrssttwwaa MMaagg-
ddaalleennyy SShhuummmmeerr-FFaannggoorr –– żżoo-
nnyy WWoojjcciieecchhaa FFaannggoorraa,, kkttóórreejj ttoo
wwyyssttaawwyy bbyyłłaa PPaannii kkuurraattoorrkkąą..
JJeesstt PPaannii tteeżż mmooccnnoo zzaaaannggaażżoo-
wwaannaa ww zzbbiióórrkkęę ffuunndduusszzyy nnaa rree-
nnoowwaaccjjęę ppllaaffoonnuu nnaammaalloowwaanneeggoo
nnaa ssuuffiicciiee WWiillllii JJaannóówweekk pprrzzeezz
WWoojjcciieecchhaa FFaannggoorraa.. NNaa jjaakkiimm
eettaappiiee jjeesstt oobbeeccnniiee ttaa zzbbiióórrkkaa ii
jjaakk wwyygglląąddaajjąą ppllaannyy ooddnnoośśnniiee
pprraacc kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiicchh?? 

Kolonia Artystyczna razem z
Fundacją Promocji Twórczości
Wojciecha Fangora, Dyrekcją
Ogrodu Botanicznego w Powsi-
nie i Domem Aukcyjnym Artbidy
zorganizowały wystawę i aukcję
malarstwa, z której całkowity do-
chód został przeznaczony na re-
nowację plafonu. Zebraliśmy kil-
kadziesiąt tysięcy złotych, ale w
trakcie prac przygotowawczych
do renowacji zdecydowano, że
nie tylko plafon, ale i strop bu-
dynku oraz częściowo dach mu-
szą być poddane pracom remon-
towym.  Koszty inwestycji  znacz-

nie wzrosły, a budżet z aukcji
oraz dotacja PAN okazały się nie-
wystarczające. Dyrekcja Ogrodu
Botanicznego wystąpiła z wnio-
skiem o dofinansowanie remon-
tu, między innymi, do Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków (MWKZ). Roz-
poczęcie prac remontowych mu-
siało zostać przełożone na drugą
połowę 2022 roku. 

CCzzyy ww nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee ddzziiee-
łłaa PPaannii MMaaggddaalleennyy SShhuummmmeerr-
-FFaannggoorr bbęęddzziiee mmoożżnnaa ppooddzzii-
wwiiaaćć ppooddcczzaass jjaakkiieejjśś wwyyssttaawwyy??

W listopadzie i grudniu artyst-
ka brała udział w wystawie zbio-
rowej „Arka Noego 2”w Kolonii
Artystycznej. Na razie nie prze-
widujemy autorskiej wystawy.
Artystka ma już prawie 92 lata,
cały czas maluje nowe obrazy,
ale na kolejną ekspozycję jej dzieł
będziemy musieli trochę pocze-

kać. Wielbiciele twórczości  Mag-
daleny Shummer-Fangor wie-
dzą, że twórczyni poświęca wie-
lu czasu i uwagi każdemu obra-
zowi. Zainteresowanych malar-
stwem artystki serdecznie zapra-
szam do Kolonii Artystycznej w
Zalesiu Dolnym.

KKttóórreejj jjeesstt PPaannii zzaałłoożżyycciieellkkąą ii
sszzeeffoowwąą.. PPrrzzyyzznnaamm,, żżee jjeesstt ttoo
mmiieejjssccee oo iiśścciiee mmaaggiicczznnyymm kkllii-
mmaacciiee.. GGaalleerriiaa mmiieeśśccii ssiięę bboo-
wwiieemm ww pprrzzeeddwwoojjeennnnyymm ddoommuu
wwśśrróódd wwiieekkoowwyycchh ddęębbóóww ii jjeesstt
ppiięękknniiee uurrzząąddzzoonnaa.. ZZaawwsszzee mmoożż-
nnaa ttuu lliicczzyyćć nnaa nniieezzaappoommnniiaannee
wwrraażżeenniiaa –– zzoobbaacczzyyćć ii kkuuppiićć oorryy-
ggiinnaallee aakkcceessoorriiaa wwyyppoossaażżeenniiaa
wwnnęęttrrzz,, cciieekkaawwee oobbrraazzyy ii ggrraaffiikkęę,,
ppoossłłuucchhaaćć kklliimmaattyycczznneejj mmuuzzyykkii,,
aa nnaawweett nnaappiićć ssiięę ddoobbrreejj hheerrbbaa-
ttyy.. WW ggaalleerriiii rreegguullaarrnniiee ooddbbyywwaa-
jjąą ssiięę wwyyssttaawwyy,, kkttóórryymm ttoowwaarrzzyy-
sszząą wweerrnniissaażżee,, ppooddcczzaass kkttóórryycchh

mmoożżeemmyy ppoozznnaaćć ii ppoorroozzmmaawwiiaaćć
zz aarrttyyssttaammii,, oorrggaanniizzoowwaannee ssąą
kkoonncceerrttyy,, ssppoottkkaanniiaa ffiillmmoowwee,, cczzyy
pprroommooccjjee kkssiiąążżeekk.. KKiieeddyy ii jjaakk
zzrrooddzziiłł ssiięę ppoommyyssłł nnaa ssttwwoorrzzee-
nniiee tteeggoo wwyyjjąąttkkoowweeggoo mmiieejjssccaa??

Pomysł narodził się 10 lat te-
mu, kiedy przeprowadziłam się
do willi „Jastrzębiec”. Moje do-
świadczenia z wielu wypraw z
historykami sztuki, np. do An-
glii, ośmieliły mnie do podjęcia
decyzji otwarcia galerii we wła-
snym domu. Początkowo pew-
nie trochę trudno było odwie-
dzającym przełam opór przed
wejściem do galerii w prywat-
nym domu. Dla mnie i dla moje-
go partnera mieszkanie w gale-
rii to piękna przygoda, ale i spo-
re ograniczenia. 

JJuużż 1133 mmaarrccaa ww KKoolloonniiii AArrttyy-
ssttyycczznneejj ooddbbęęddzziiee ssiięę wweerrnniissaażż
wwyyssttaawwyy mmaallaarrssttwwaa MMiissii ŁŁuukkaa-
ssiieewwiicczz.. AArrttyyssttkkaa jjeesstt wwiieellkkąą mmii-
łłoośśnniicczzkkąą zziimmoowwyycchh pplleenneerróóww ii
ppoossiiaaddaa ooggrroommnnyy ddaarr uuttrrwwaallaa-
nniiaa nniieessaammoowwiitteeggoo kklliimmaattuu ppaa-
nnuujjąącceeggoo zziimmąą oo wwcczzeessnnyymm ppoo-
rraannkkuu lluubb ttuużż pprrzzeedd zzaacchhooddeemm
ssłłoońńccaa.. OOgglląąddaanniiee jjeejj ddzziieełł sskkłłaa-
nniiaa ddoo rreefflleekkssjjii nnaadd uulloottnnoośścciiąą
cchhwwiillii,, aallee ii nnaadd ppiięękknneemm nnaattuurryy..
JJaakkiiee oobbrraazzyy aarrttyyssttkkii zzoobbaacczzyy-
mmyy ttyymm rraazzeemm ww KKoolloonniiii AArrttyy-
ssttyycczznneejj??

Po ostatniej animalistycznej
wystawie „Arka Noego” pełnej
kolorów i dynamiki – obrazy Mi-
si Łukasiewicz mogą zaskoczyć
wielu sympatyków naszej galerii.
Artystka zaprezentuje  szereg
kompozycji z przewagą bieli, kil-
ku odcieni szarości, brązów i
zgniłej zieleni uwydatniającej
pory roku. Zaskakująca cisza,
bezlistne drzewa pojawiające się
na horyzoncie, czasem zamarz-
nięta tafla wody rozpływająca
się we mgle potęgują wrażenie
zimowego spokoju i harmonii.
Generalnie to właśnie oszczęd-
ność środków wyrazu i ich ko-
lorystyczna aura sprzyjają bu-
dowaniu i wyzwalaniu u odbior-
ców określonych stanów emo-
cjonalnych. Serdecznie zapra-
szamy na wernisaż i spotkanie
z artystką w niedzielę 13 marca
w godzinach od 15 do 18.  Wy-
stawę będzie można oglądać do
24 kwietnia.

Na terenie Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w Wilanowie trwa re-
mont generalny Domku Lancie-
go i Drwalni Peldy wraz z dzie-
dzińcem wewnętrznym. Działa-
nia mają na celu adaptację ze-
społu budynków na potrzeby
edukacyjne. 

Domek Lanciego i Drwalnia Peldy
przedpolu pałacu wilanowskiego po-
wstały według projektu Franciszka Ma-
rii Lanciego w latach 1848–1850 dla
Augusta i Aleksandry Potockich. Obec-
nie dla większości turystów są pierw-
szym zabudowaniem pałacowym, któ-
re widzą podróżując od ulicy Powsiń-
skiej. Nazwa “domek Lanciego” bezpo-
średnio nawiązuje do nazwiska jego
projektanta, z kolei “drwalnia Peldy
“odnosi się do Franciszka Peldy, ogrod-
nika czeskiego pochodzenia, urodzo-
nego w 1820 roku w Pradze, który w la-
tach 1845-1855 pełnił funkcję inspekto-
ra ogrodów wilanowskich. 

Co mieściły w przeszłości 
zabytkowe budynki?

Informacje historyczne, zwłaszcza te
dotyczące pierwszych dziesięcioleci po
powstaniu budynków, w ogólnodostęp-
nej literaturze przedmiotu są bardzo
lapidarne. Trudno również ustalić, kie-
dy przestały być one związane z fol-

warkiem i administracją pałacową. Wia-
domo jednak, że w okresie międzywo-
jennym w zabudowaniach mieściła się
mleczarnia, a od 1945 r. – sklep
G.S.S.CH.

Istotne zmiany w wyglądzie i funkcjo-
nowaniu budynków nastąpiły z począt-
kiem lat 60. XX w., kiedy podjęto decy-
zję o przeprowadzeniu kompleksowego
remontu konserwatorskiego. Jednak
do dziś zabudowania zachowały roz-
poznawalny charakter projektów Lan-
ciego – z typowymi oknami i podcie-
niem na drewnianych kolumnach bu-
dynku głównego. 

W 1969 r. we wnętrzu Drwalni Peldy
powstało malowidło przedstawiające
pełnopostaciowy portret konny króla
Jana III z ornamentalną inskrypcją „Jo-
annes Rex Poloniae Turcoum Victor” i
sygnaturą artysty „Pinx. & cal. F. Staro-
wieyski 1969”. I faktycznie, dzieło po-
siada cechy charakterystyczne dla ma-
larstwa Franciszka Starowieyskiego.
Niezwykle ciekawy jest zastosowany w
napisie własny system znaków artysty,
wywiedziony z barokowej estetyki i na-
wiązujący do prac XVII-wiecznych mi-
strzów. 

Muzeum adaptuje
Po remoncie w Domku Lanciego i

Drwalni Peldy będą odbywały się edu-

kacyjne warsztaty i wydarzenia doty-
czące m.in. rzemiosła historycznego:
krawiectwa, haftu, koronki i kaligrafii.
Zadanie „Remont i adaptacja Domku
Lanciego i Drwalni Peldy – etap I”. Do-
finansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Za-
kończenie generalnego remontu bu-
dynków wraz z dziedzińcem zaplano-
wane jest na koniec września 2022 r.

Zadanie „Remont i adaptacja Domku
Lanciego i Drwalni Peldy – etap I” reali-
zowane jest do 31 grudnia 2021 r. Do-
finansowano je ze środków ministra
kultury i dziedzictwa narodowego. 

Lanci Franciszek Maria (1799-1875)
to jeden z najbardziej znanych archi-
tektów działających w XIX-wiecznej
Warszawie. Włoch przybył do Polski
w 1825 roku na zaproszenie Stanisła-

wa Małachowskiego. Był wtedy do-
brze zapowiadającym się architektem
tuż po studiach w Rzymie. Pracował
najpierw w Krakowie, Galicji i Pozna-
niu, a przybywszy w 1844 r. do War-
szawy był już sławny. 

Lanci odcisnął swoje piętno na Wila-
nowie. Od 1845 roku przez kolejne
dziesięć lat prowadził na zlecenie wła-
ściciela Wilanowa, Augusta Potockiego,
przebudowę i rozbudowę zespołu pa-
łacowego. Dokonał przesunięcia ukła-
du komunikacyjnego ogrodu, wysta-
wił w nim liczne budynki użytkowe
oraz przebudował m. in. mosty i bramy,
dobudował elewację ogrodową w pół-
nocnym skrzydle pałacu (zastosował
tu architektoniczne elementy włoskie-
go renesansu), gdzie zamierzano umie-
ścić galerię obrazów, przebudował bu-
dynki gospodarcze. W miejscowościach
należących do klucza wilanowskiego
przebudował kościół w Służewie, za-
projektował dom administratora w
Osiecku, oranżerię i pałacyk w Natoli-
nie. Kierował w latach 1852-55 budo-
wą pałacu Potockich w Międzyrzecu
Podlaskim. Dla Potockich przebudo-
wał jeszcze w tym okresie: w stylu neo-
renesansowym pałac przy Krakowskim
Przedmieściu 17 w Warszawie i pałac w
Krzeszowicach.

P i o t r  C e l e j

Rozmawiamy z Mirą Walczykowską, założycielką i szefową Kolonii Artystycznej

Ogrody Otwarte w Zalesiu Dolnym

MMiirraa WWaallcczzyykkoowwsskkaa – absolwentka Wydziału Historii Sztuki UW
oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej Wy-
działu Architektury na kierunku „Ochrona Dziedzictwa Kultu-
rowego Miast”; autorka wielu publikacji z zakresu historii sztuki,
wieloletni działacz społeczny, odznaczona „Złotą Odznaką za
Opiekę nad Zabytkami„ i odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”. Od 2008 roku koordynator festiwalu Otwarte Ogro-
dy. Jest założycielką i szefową galerii sztuki Kolonia Artystyczna
w Zalesiu Dolnym.

Muzeum w Wilanowie remontuje domek Lanciego
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Zarząd Transportu Miej-
skiego podsumował sezon
remontowo-budowlany. W
2021 roku rozpoczęto bu-
dowę nowej pętli autobu-
sowej na Woli, zakończono
budowę parkingu P+R na
Białołęce. Wybudowano
osiem nowych przystan-
ków, wyremontowano 18,
remonty były też na ośmiu
pętlach autobusowych. Na
17 stołecznych przystan-
kach stanęły wiaty.

Nowa pętla i przystanki
Najważniejszym przedsięwzię-

ciem budowlanym mijającego ro-
ku było przedłużenie trasy tram-
wajowej na Winnicę. Efektem
wspólnej inwestycji Zarządu
Transportu Miejskiego i Tram-
wajów Warszawskich jest odci-
nek torowiska tramwajowego,
pętla autobusowa i tramwajowa,
chodniki, drogi rowerowe i jezd-
nie. Dalej w głąb białołęckich
osiedli dojeżdżają tramwaje linii
2 i 17 oraz autobusy 509 i N03.

Trwa budowa nowej pętli au-
tobusowej przy skrzyżowaniu
ulicy Wawrzyszewskiej i J.
Ostroroga. Jesienią oddano do
użytku 400-metrowy fragment
ulicy J. Ostroroga, przebudowy-
wany w ramach inwestycji.
Przygotowano przejścia dla pie-
szych z azylami, drogę dla ro-
werów oraz nowe przystanki –
Powązki-VI Brama 01 i Powązki
– VI Brama 02. Dodatkowo przy-
stanki Ostroroga 01 i 02 prze-
niesiono bliżej Cmentarza Po-
wązkowskiego, co ułatwia do-
stanie się do nekropolii. Cała bu-
dowa zakończy się w przyszłym
roku. Na pętli będą dwa perony
o długości 60 i 40 metrów, wia-
ty, infrastruktura dla pieszych
oraz miejsce do ustawienia łado-
warek dla autobusów elektrycz-
nych. Pomieści dwa wozy 12-
metrowe i trzy 18-metrowe. W
przyszłości zastąpi pętlę Mły-
nów, która jest za mała dla kilku
autobusów przegubowych.

Nowe przystanki wybudowa-
no także na Mokotowie – Berga-
motki 01 i 02, na Ursynowie –
Nawłocka 01 i 02 oraz w Waw-
rze – Biegunowa 01 i 02.

Zakończyła się budowa par-
kingu P+R przy stacji kolejowej

Warszawa Żerań na Białołęce.
Po zakończeniu formalności
związanych z zezwoleniem na
użytkowanie, parking zostanie
otwarty. Dla pasażerów War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego będą do dyspozycji 235
miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych, w tym 10 dla
osób z niepełnosprawnościami.
Rowerzyści z kolei będą mogli
zostawić pod wiatami niemal
140 rowerów.

W przyszłym roku rozpocznie
się w terenie budowa kolejnego,
już 17 parkingu P+R, przy stacji
kolejowej Warszawa Jeziorki. Bę-
dzie tu prawie 140 miejsc par-
kingowych, w tym sześć dla osób
z niepełnosprawnościami, oraz
40 zadaszonych stanowisk dla
rowerów.

Odświeżono również kilka
działających P+R. Metro Stokło-
sy i Ursus Niedźwiadek mają te-
raz poszczególne poziomy po-
malowane na charakterystycz-
ne kolory. Wszystkie wielopo-
ziomowe parkingi są oznakowa-
ne w ten sam sposób, co ułatwia
odnalezienie samochodu.

Remonty
W 2021 roku wyremontowa-

no nawierzchnię na ośmiu pę-
tlach autobusowych: Aleksan-
drów, Chomiczówka, Cmentarz
Wolski, Nowodwory, Os. Gór-
czewska, P+R Al. Krakowska,
Wiatraczna i Żerań FSO.

Prace remontowe przeprowa-
dzono także na 18 przystankach:
trzech mokotowskich – Dolna
02, Park Dreszera 01 i Samocho-
dowa 02; ochockich – Och-Teatr
01 oraz Rondo Zesłańców Sybe-
ryjskich 02 i 05 i praskich – Abra-
hama 02, Ateńska 03 i CH Pro-
menada 01. Wyremontowaliśmy
również dwa przystanki w Waw-
rze – Gruntowa 01 i 02 i w Śród-
mieściu – Muzeum Narodowe
02 i Metro Politechnika 02 oraz
po jednym: na Bielanach –
Aspekt 01, Targówku – Bieżuń-
ska 02, Ursynowie – Braci Wa-
gów 01, w Wilanowie – Królo-
wej Marysieńki 02 i na Woli –
Góralska 02.

Zakres prac – w zależności
od stanu infrastruktury i możli-
wości finansowych – obejmo-
wał remont pasów, z których

korzystają autobusy przy za-
trzymywaniu się na przystan-
kach oraz peronów.

W przyszłym roku ztm planu-
je remont pętli autobusowej Wi-
tolin oraz 32 przystanków au-
tobusowych na Ursynowie, Mo-
kotowie, Bemowie, Woli, Biało-
łęce, Żoliborzu, Targówku, w
Śródmieściu, Wawrze oraz we
Włochach.

Wiaty w nowych miejscach
Siedemnaście wiat w nowych

miejscach pojawiło się na sto-
łecznych przystankach w tym
roku. Najwięcej na Bielanach –
na przystankach: Głowackiego
01, Kochanowskiego 04 i Ma-
szewska 02, po dwie – na Bemo-
wie: Dostawcza 01 i 02 i Białołę-
ce: Nowodwory 07 i Os. Derby
02, na Mokotowie: Langego 01 i
02, w Śródmieściu – Al. Jana
Pawła II 01 i Królewska 08 i w
Ursusie – Henryka Brodatego 01
i Spisaka 04 oraz po jednej – na
Pradze-Południe – Gocław 07,
w Wawrze – Marysin 02, Wila-
nowie – Wilanów 04 i na Woli –
Kolejowa 51.

Modernizacja pierwszej 
linii metra

Każdego roku prace remon-
towe i modernizacyjne prowa-
dzone są również na pierwszej li-
nii metra, której odcinek od Ka-
bat do Politechniki oddano do
użytku już 26 lat temu. Moderni-
zowano urządzenia techniczne –
niewidoczne dla pasażerów, np.
przepompownię wód opado-
wych na stacji Pole Mokotow-
skie czy podstację trakcyjno-ene-
rgetyczną. Metro Warszawskie
wymieniło system sterowania
ruchem na kilku stacjach.

Pasażerowie metra zauważy-
li na pewno na stacji Racławicka,
przy południowo-zachodnim
zejściu na stację, zamianę nie-
wygodnego podnośnika na win-
dę. W dźwigu zadbano o swo-
bodny dostęp dla osób na wóz-
kach, osób mających problemy z
poruszaniem się oraz opieku-
nów podróżujących z dziećmi w
wózkach. Dodatkowo przysto-
sowano windę do potrzeb osób
niewidomych i niedowidzących.
Zmodyfikowano ścieżkę doty-
kową przed dźwigiem – na chod-
niku, na poziomie platformy i w
przejściu podziemnym. W środ-
ku pojawiły się przyciski wyposa-
żone w oznaczenia w alfabecie
Braille’a. Z kolei na stacjach Po-
le Mokotowskie i Marymont od-
świeżono elewację – na pierw-
szej wymieniono elewację szy-
bu windowego, a na drugiej
okładzinę z płyt gresowych przy
dwóch wejściach.

Ważnym zadaniem moderni-
zacyjnym planowanym na 2022
rok będzie budowa czterech
wind przy północnej głowicy sta-
cji Pole Mokotowskie.

z t m . w a w . p l

Warszawa została nomi-
nowana do EU Urban Ro-
ad Safety Award. Komisja
Europejska doceniła stoli-
cę za kompleksowy audyt
bezpieczeństwa przejść
dla pieszych, którego zale-
cenia są metodycznie
wdrażane. Zwycięzca zo-
stanie ogłoszony pod ko-
niec marca.

– To najbardziej prestiżowa
europejska nagroda, przyzna-
wana za innowacyjne i skutecz-
ne działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu ulicz-
nym. I sama nominacja jest już
ogromnym wyróżnieniem. Bar-
dzo się cieszę, że doceniono na-
sze działania, które przyczyniły
się do ochrony życia i zdrowia
mieszkańców. Bezpieczeństwo
to dla nas priorytet, a dzięki sys-
tematycznemu wdrażaniu za-
leceń audytu liczba wypadków
na przejściach w stolicy spadła
już dwukrotnie – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy.

Po to, by decyzje o zmianach
w przestrzeni miejskiej były po-
dejmowane na podstawie spój-
nych i merytorycznych kryteriów
Zarząd Dróg Miejskich przez 5
lat, od 2016 do 2020 roku, pro-
wadził szeroko zakrojony audyt
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na przejściach dla pieszych
bez sygnalizacji świetlnej wzdłuż
głównych stołecznych ulic. Łącz-
nie, zebra po zebrze - przebada-
no ponad 4 tysiące przejść we
wszystkich 18 dzielnicach. Prze-
budowa kolejnych przejść dla
pieszych w Warszawie to wła-
śnie efekt audytu.

Prawdopodobnie najlepszy
audyt na świecie

Europejskie jury doceniło
przede wszystkim unikatową
metodologię tego projektu, jego
bezprecedensową skalę przy jed-
noczesnej drobiazgowości oraz
szybkie i konsekwentne wdra-
żanie zaleceń w praktyce. 

Prawdopodobnie nigdzie na
świecie nie prowadzono bowiem
tak kompleksowego audytu w
tak dużej skali. Bezpieczeństwo
na przejściach dla pieszych prze-
badano pod kątem ok. 30 kryte-
riów. Audytorzy sprawdzali

m.in. czy pieszy jest widoczny
dla kierowcy, czy kierowcy w po-
bliżu przejścia rozwijają nad-
mierną prędkość, czy infrastruk-
tura jest w dobrym stanie, czy
zebra jest właściwie oświetlona.
Do audytu dodatkowo wykorzy-
stywane były m. in. dalmierze,
kółka pomiarowe czy specjalne
urządzenia badające natężenie
światła na przejściu dla pieszych
oraz w jego okolicy. Na tej pod-
stawie opisywali główne zagro-
żenia w danym miejscu i nada-
wali mu ocenę w skali od 0 (naj-
gorsza) do 5.

W ten sposób Warszawa ma
dokładne dane o każdym z
4093 nieosygnalizowanych
przejść dla pieszych na ulicach,
którymi zarządza ZDM. Wyniki
audytu dla każdego z przejść są

dostępne na stronie interneto-
wej ZDM.

Na podstawie wyników au-
dytu podejmowane są decyzje
poprawy bezpieczeństwa na
przejściach. Rozwiązania te są
różne w zależności od lokaliza-
cji i zidentyfikowanych proble-
mów. Co roku ZDM buduje kil-
kanaście sygnalizacji świetl-
nych, montuje dedykowane
oświetlenie dla kilkuset przejść
dla pieszych, instaluje progi
zwalniające, azyle dla pieszych
i wprowadza inne formy uspo-
kojenia ruchu (np. ronda). Tam,
gdzie kłopotem są auta zasła-
niające widoczność, uniemoż-
liwia się takie parkowanie. Pro-
ces audytu podzielony był na
mniejsze części realizowane rok
po roku, co pozwoliło na przy-
spieszenie realizacji jego reko-
mendacji w praktyce.

Bezpieczeństwo jest 
najważniejszą nagrodą

W ostatnich latach w Warsza-
wie spada liczba wypadków i sa-
mych ofiar wypadków. Co szcze-
gólnie istotne wyraźnie spadają
statystyki wypadków na przej-
ściach dla pieszych. Jeszcze w
połowie ubiegłej dekady takich
zdarzeń było w stolicy ponad
250 rocznie. Obecnie jest ich
dwukrotnie mniej. Nie ma wąt-
pliwości, że wprowadzane zmia-
ny przyczyniają się do znaczą-
cej poprawy bezpieczeństwa na
warszawskich ulicach.

Wyniki pod koniec marca
Wyniki zostaną ogłoszone 28

marca. Oprócz Warszawy w trój-
ce nominowanych miast są Re-

thymno i Florencja. Dotychczas
żadne polskie miasto nie otrzy-
mało Urban Road Safety Award.
Przed dwoma laty szansę na to
miało Jaworzno, które w swojej
skali realizuje Wizję Zero. Wte-
dy jednak nagrodę uzyskała
Pontevedra, która zreorganizo-
wała ruch drogowy uniemożli-
wiając wjazd autem do cen-
trum. W zeszłym roku nagroda
również powędrowała do Hisz-
panii, do Bilbao, które prawie
wszystkie ulice miasta objęło
strefą Tempo 30.

Nominacje do Urban Road Sa-
fety Award, w ostatnich latach
otrzymywały miasta raczej nie-
wielkie. Tym razem Komisja Eu-
ropejska doceniła rozwiązanie
dotyczące bezpieczeństwa ru-
chu drogowego wymyślone i
funkcjonujące w skali dwumi-
lionowej metropolii. M B L

Nowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej za-
debiutowały w rozkładzie jazdy, zabiera-
jąc na pokład pasażerów. Pierwszy Im-
puls wyruszył w trasę o 4:34.

Nowe składy – jeden w malaturze nawiązującej
do symboliki UE, drugi w barwach Warszawskie-
go Transportu Publicznego – kursują w tandemie
na liczącej ponad 34 km linii S2, łączącej Sulejó-
wek Miłosną z portem lotniczym im. Fryderyka
Chopina. Tylko w styczniu br. na tej trasie podró-
żowały blisko 402 tys. pasażerów, a w całym 2021
r. było to około 4 mln osób.

W połączonych pojazdach znajduje się ponad
1300 miejsc, w tym niemal 300 siedzących. Skła-
dy wyposażone są dodatkowo w miejsca na rowe-
ry i miejsca na wózek, a także ładowarki USB, au-
tomaty biletowe i nowoczesny system informa-

cji. Na pokładzie każdego z nich znajduje się tak-
że ratujący życie defibrylator AED.

Kursujące już nowe Impulsy to pierwsze z 21 po-
jazdów zamówionych przez warszawską SKM w
nowosądeckim Newagu. Wartość całego kontrak-
tu wynosi blisko 668 mln zł, z czego blisko 203 mln
zł pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014–2020. Umowa
obejmuje także przeszkolenie pracowników w za-
kresie obsługi pociągów oraz siedmioletnie serwi-
sowanie.

Obecnie trwają też jazdy testowe dwóch kolejnych
pojazdów, które przyjechały od producenta 14 lute-
go br. To obowiązkowy element odbiorów technicz-
nych i czas potrzebny na szkolenie maszynistów.
Do połowy marca w stolicy będzie w sumie 6 nowych
pociągów. Z u z a n n a  S z o p o w s k a - K o n o p

Nowa pętla, przystanki i wiaty

Nowe Impulsy zabrały pierwszych pasażerów

Warszawa z nominacją do Europejskiej 
Nagrody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
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To pierwsza dobra wiado-
mość dla europejskiej go-
spodarki od militarnego
ataku Rosji na Ukrainę.
Blokowany międzynaro-
dowymi sankcjami Iran
poczynił ustępstwa i ropa
naftowa z tego kraju
wkrótce zastąpi rosyjską. 

To oznacza rychły spa-
dek cen paliw, bowiem
Iran jest czwartym eks-

porterem ropy na świecie, dru-
gim eksporterem gazu ziemnego,
a zasoby tych surowców są nie-
wyczerpalne. Wielokrotnie pisa-
liśmy w „Passie” o krzywdzących
sankcjach gospodarczych nało-
żonych na ten w sumie pokojowo
nastawiony do świata kraj. Ostry
konflikt dotyczy jedynie napię-
tych relacji z Izraelem, który sam
posiadając broń jądrową, zabra-
nia prac na programem nukle-
arnym państwu dziesięciokrot-
nie większemu, o ponad tysiąc-
letniej historii. Tu widać podo-

bieństwo do polityki rosyjskiej w
odniesieniu do Ukrainy, której
Federacja Rosyjska odmawia –
prawem kaduka – przywileju sa-
mostanowienia należnego nie-
zależnemu państwu. Po opubli-
kowaniu w naszym tygodniku
materiału o Iranie otrzymaliśmy
podziękowania od ambasadora
tego kraju w Polsce. Nazwa Is-
lamska Republika Iranu funkcjo-
nuje od 1979 r., przed 1935 r.
kraj znany był jako Persja. Go-
spodarka Iranu jest jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się na
Bliskim Wschodzie. 

I ran jest również jednym z
niewielu krajów muzuł-
mańskich, który rozwija

także inne sektory gospodarki,
niezwiązane z ropą naftową. Nie
wszyscy wiedzą nie tylko o wiel-
kim potencjale gospodarczym
Persów, ale także o ich militarnej
i technologicznej potędze. Świet-
nie wyposażona marynarka wo-
jenna Iranu jest w stanie błyska-

wicznie zablokować Cieśninę Or-
muz na tak długi okres, by wy-
rządzić spustoszenie w świato-
wej gospodarce. Skutkowałoby
to m. in. gigantycznym skokiem
cen ropy naftowej. Irańskie służ-
by wywiadowcze uznawane są
za jedne z najlepszych i najsku-
teczniejszych na świecie. A co do
zdolności irańskich informaty-
ków komputerowych, to są one
tak imponujące, że docenia je ca-
ły świat. Iran to także genialni
matematycy, m. in. Caucher Bir-
kar – profesor na Wydziale Mate-
matyki Teoretycznej i Statystyki
Matematycznej na Uniwersyte-
cie w Cambridge, czy Maryam
Mirzakhani – pierwsza kobieta w
historii uhonorowana prestiżo-
wym Medalem Fieldsa. Nakłada-
nie sankcji było krzywdzące dla
tego kraju i niekorzystne dla Eu-
ropy, która uzależniła się od rosyj-
skiej ropy i gazu. Jednak dzisiaj w
obliczu kryzysu energetycznego
świat wyciąga rękę do Iranu i zo-
staje ona przyjęta. 

Persowie mocno podkre-
ślają swoją kulturową
oraz etniczną odrębność

od świata arabskiego i nazwanie
rdzennego Persa Arabem jest dla
niego obelgą. Gest Iranu wobec
świata i Europy znacząco różni
się od gestu Arabii Saudyjskiej,
która w lutym poinformowała,
że nie będzie produkować więk-
szej ilości ropy i nie chce wprowa-
dzać zmian w porozumieniu naf-
towym. To odpowiedź dla Ame-
rykanów, którzy prosili o zwięk-
szenie poziomu wydobycia, co
miałoby doprowadzić do złago-
dzenia wysokich cen surowca. W
tej sytuacji decyzja Teheranu o
ustępstwach odnośnie monito-
rowania swoich instalacji nukle-
arnych otworzy drogę do zwięk-
szenia eksportu i obniżenia cen
ropy na światowych rynkach, a
niedobór spowodowany przez
sankcje na Rosję może zostać
szybko zrekompensowany. Czas
najwyższy, ponieważ na kilku

stacjach Orlenu pojawiły się w
minioną środę ceny powyżej 8 zł
za litr oleju napędowego. Nie ma
szans, by ceny utrzymały się na
tym poziomie, chyba że nastąpi
drastyczna zmiana na rynku ro-
py naftowej. Taką zmianą może
być wejście Iranu do gry. Dlatego
lobbing na forum UE, by poro-
zumienie z Iranem jak najszyb-
ciej weszło w życie, co spowodu-
je zniesienie embargo i szybkie
dostawy irańskiej ropy na umę-
czony wysokimi cenami paliwa
europejski rynek, jest prioryte-
towym zadaniem szefów rządów
wszystkich państw Wspólnoty.
Należy spodziewać się, że Izrael
zrobi wszystko, by porozumie-
nie storpedować, ale sytuacja sta-
ła się tak dramatyczna, że czas
przestać liczyć się ze zdaniem te-
go państwa w tak  niebywale
ważnej dla Europy kwestii.

Ropa naftowa i gaz
ziemny to dzisiaj klu-
czowe surowce dla ca-

łego Starego Kontynentu. Putin
od lat oszukiwał i robił swoje w
celu uzależnienia Europy od ro-
syjskich surowców, a ona mu na
to zezwalała. Dopiero dzisiaj,
kiedy świat przekonał się do cze-
go zdolny jest prezydent Federa-

cji Rosyjskiej, nastąpiło otrzeź-
wienie i nawet Niemcy, jego
wierny sojusznik, zaczynają mó-
wić o “tworzeniu innych możli-
wości importu oraz dywersyfi-
kacji dostaw”. Być może jest to
ostatnia chwila, by otrzeźwieć,
bo z każdym miesiącem Rosja
rosła w siłę korzystając z miliar-
dów euro pochodzących ze
sprzedanych surowców. Świat
czeka niecierpliwie na stanowi-
sko Chin Ludowych w sprawie
rosyjskiego ataku na Ukrainę.
Nie doczeka się. W styczniu
2021 r. Arabia Saudyjska zmniej-
szyła wydobycie ropy, by Rosja
mogła je zwiększyć. Dokładnie
rok później, na kilka dni przed
napaścią na Ukrainę, rosyjska
firma naftowa Rosnieft zawar-
ła dziesięcioletni kontrakt o war-
tości 80 miliardów USD na do-
stawę 100 mln ton ropy naftowej
chińskiej spółce CNPC. Dzienny
wolumen dostaw ropy do Chin
ma wynosić około 200 tys. bary-
łek. Trudno więc dziwić się, że
Chińczyk oficjalnie nie potępił
rosyjskiej inwazji.

I ran zgodził się dostarczyć
międzynarodowym insty-
tucjom, monitorującym ry-

nek atomowy, dokumenty, które

pomogą rozwiązać sporne śledz-
two. Tym samym utorował sobie
drogę do szerszego porozumie-
nia nuklearnego z mocarstwami
światowymi. To z kolei otworzy
irańskiej ropie drogę na rynki
światowe. Oby stało się to jak naj-
szybciej, bo w miniony piątek ce-
na ropy Brent zbliżyła się do 120
USD za baryłkę, kończąc dzień
notowań na poziomie o 21 proc.
wyższym niż na koniec lutego.
Perspektywa zwiększenia poda-
ży ropy na rynku może więc za-
stopować wzrosty oraz wreszcie
obniżyć ceny. Gdyby się zmate-
rializowała, pomogłaby też pol-
skiej walucie, która w piątek stra-
ciła do dolara 2,9 proc., kończąc
dzień na poziomie zbliżonym do
4,50 zł – najwyższym od 2001
roku. Europie nie pozostaje za-
tem nic innego, jak tylko czekać,
że ogłoszone w sobotę w Tehera-
nie porozumienie z Iranem, za-
warte między dyrektorem gene-
ralnym Międzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej Rafaelem
Mariano Grossim a irańskim sze-
fem resortu ds. nuklearnych Mo-
hammadem Eslamim szybko
wejdzie w życie.  

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

Jeszcze do 22 marca w Muzeum
Warszawy przy Rynku Starego
Miasta 28–42 trwa wystawa
„Niewidoczne. Historie war-
szawskich służących”. Ekspozy-
cja przybliża nam realia życia
domowych gosposi, które usłu-
giwały w setkach warszawskich
mieszkań i domów pod koniec
XIX i w pierwszej połowie XX
wieku. 

Szacuje się, że już na początku XX
wieku było ich w mieście aż 40 tysięcy.
Rzadko jednak znajdziemy wzmianki
na ich temat w przekazach historycz-
nych. Żyły na „zapleczu codzienności”,
jakby na drugim planie, ale trwająca w
Muzeum Warszawy wystawa czyni z
nich swe główne bohaterki. Na ekspo-
zycji zobaczyć możemy 400 przedmio-
tów związanych z życiem codziennym
służących – począwszy od kuferków po-
dróżnych, z którymi przybywały do
Warszawy, poprzez fartuszki, sprzęty
do sprzątania, prania i prasowanie, na-
czynia kuchenne, serwisy obiadowe,
przybory do czyszczenia ubrań i obu-
wia, nożyce do podcinania zwęglonego
knota w świecach woskowych, aż po
specyfiki pomocne w tępieniu pluskiew
i innego domowego robactwa. Przeczy-
tać możemy, między innymi, o tym jak
wyglądały relacje gosposi domowych
z pracodawcami, o tym, że często pada-
ły ofiarami przemocy, w tym również
przemocy seksualnej, jak wyglądał sche-
mat ich dnia pracy oraz jak różne orga-
nizacje próbowały przez lata walczyć
o prawa tej grupy kobiet.

Warszawskie służące pochodziły ze
wsi, głównie z bardzo ubogich rodzin.
Od pracodawców dzieliła je nie tylko
przepaść ekonomiczna, ale i edukacyj-
na. Najczęściej nie potrafiły ani czytać,
ani pisać i mówiły tylko wiejską gwarą.
Do stolicy przyjeżdżały w młodym wie-
ku, zwykle pomiędzy 16 a 20 rokiem
życia, pełne nadziei, że dzięki pracy i
zarobkom uda im się usamodzielnić,
pomóc finansowo rodzinie i odłożyć
na posag. Niestety, bardzo często pozo-
stawały na samym dole hierarchii spo-
łecznej przez całe życie. W tamtych la-
tach praca domowych służących nie
była postrzegana jako rodzaj aktyw-
ności zawodowej i nie posiadała żad-
nych uregulowań formalnych. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym, mimo
usilnych starań i postulatów wielu or-
ganizacji i stowarzyszeń, służące po-
zostawały jedyną grupą zawodową po-
zbawioną ochrony prawnej. Jeśli uległy
wypadkowi na przykład w wyniku wy-
buchu gazu z kuchenki, co w tamtym
czasie nie należało do rzadkości, nie
przysługiwało im żadne odszkodowa-
nie, jeśli zachorowały i nie mogły wy-
konywać swej pracy, nie miały prawa
do żadnego wynagrodzenia, czy zasił-
ku, ani do opieki medycznej.

W niedzielę 13 marca w godzinach
od 16 do 17:30 będzie okazja, aby do-
wiedzieć się jeszcze więcej na temat lo-
su warszawskiej służby domowej w
pierwszej połowie XX wieku – po wysta-
wie będzie oprowadzała Pani Klara Ro-
ściszewska – absolwentka wydziału hi-
storycznego Uniwersytetu Warszaw-

skiego, zajmująca się w swej pracy na-
ukowej, między innymi, badaniem lo-
sów służby domowej w Warszawie w la-
tach 30. XX wieku. Natomiast w nie-
dzielę 20 marca również w godzinach
od 16 do 17:30 spotkanie poprowadzi z
kolei Pani Joanna Kuciel-Frydryszak –
dziennikarka, autorka bestsellerowej,
pierwszej w Polsce książki o polskich
służących „Służące do wszystkiego”
(Marginesy, 2018).

Kobiety są również w centrum zain-
teresowania wystawy, na którą do dnia

27 marca zaprasza Muzeum Sztuki
Współczesnej na Powiślu przy Wybrze-
żu Kościuszkowskim 22. Wystawa „Kto
napisze historię łez” to wyraz buntu ar-
tystek wobec narzucania kobietom
określonych ról społecznych i ograni-
czanie prawa wolności do decydowania
o swoim ciele i swej seksualności. Twór-
czynie podejmują dyskusję o relacji mię-
dzy kobiecym ciałem a represyjnym
prawem. Kwestia praw reprodukcyj-
nych kobiet to obszar, na którym ściera-
ją się odmienne wizje społeczeństwa,

państwa, roli religii i granic wolności
jednostki. Wystawa jest również ważną
próbą zabrania głosu w debacie na te-
mat aborcji, która toczy się od pewne-
go czasu w naszym kraju i wywołuje
wiele sporów. Zmiany, które niedaw-
no zostały wprowadzone w tym zakre-
sie w ustawodawstwie już są przyczyną
ludzkiego cierpienia i wielu tragedii.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i
wzrastającym poziomem edukacji
wśród kobiet, również i w mocno pa-
triarchalnych i konserwatywnych społe-
czeństwach zaczęły się postępować
zmiany w sposobie postrzegania roli ko-
biety w życiu społecznym i rodzinnym.
Na przestrzeni lat kobiety coraz to śmie-
lej podejmowały walkę o swoje prawa.
Prace prezentowane na wystawie na-
wiązują do przemian w zakresie praw
kobiet, które dokonały się w krajach ta-
kich jak Argentyna, Hiszpania, Irlandia,
Portugalia czy w końcu Polska. Wspól-
nie przejdziemy przez brutalne realia
czasów powojennych oraz lata transfor-
macji ustrojowej w różnych społeczeń-
stwach. Niezwykle poruszające są oso-
biste wyznania artystek mających za so-
bą doświadczenie usunięcia ciąży.

Prace prezentowane są w kameral-
nych salach oddzielonych od siebie
miękkimi, czerwonymi kotarami. Wszę-
dzie panuje półmrok. Autorką sceno-
grafii jest Johanny Meyer-Grohbruegge,
która swym projektem nawiązuje do
pierwszej feministycznej wystawy „Wo-
manhouse” (Dom kobiet) zorganizo-
wanej w 1972 roku w California Institu-
te of the Arts. K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Służące potulnie słuchały, artystki się buntowały...

Kobiety w centrum zainteresowania

Robią do Europy perskie oko i chwała im za to...

Iran wreszcie wchodzi do gry o ropę naftową
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Co oznacza ten tytułowy oksymoron? Otóż na naszych oczach rzeczy
przestają być tym, czym były dotychczas. Maski spadają, najbliższa przy-
szłość Europy i świata rysuje się na nowo. Najbliższe tygodnie pokażą,

czy król bije wszystko, czy też przeciwnie? Może się okazać, że przysłowiowy król,
czy też car jest nagi. 

Trudno uciec od tematyki wojennej, zważywszy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
Przez lata przyzwyczailiśmy się do politycznego status quo, bo też sytuacja w naszym regionie na
to pozwalała. Wprawdzie tu i tam pojawiały się konflikty zbrojne, nawet krwawe, ale były oddalo-
ne od naszych granic. Mimo to, pojawiały się głosy przestrzegające, że taka sytuacja może się zmie-
nić. Wiadomo, że nic na tym świecie nie trwa wiecznie, a wojny następują z pewną regularnością.
Przestrogi te trafiały w próżnię i nie znajdowały zbyt wielu słuchaczy. Większość sygnałów o moż-
liwych zagrożeniach była ignorowana. Ostrzegający zwani też  z angielska whistlerami przedsta-
wiali dramatyczne scenariusze dla nas i całego regionu. Były one najczęściej ignorowane lub trak-
towane jako kasandryczne wizje całkiem nieprawdopodobne. Do wyjątków należeli ci, którzy trak-
towali je poważnie, jako zgodne z prawidłami obowiązującymi w polityce. 

Niezależnie od tego, jak traktowaliśmy owe przestrogi, teraz zderzyliśmy się z przykrą rzeczywi-
stością. Niektórzy pamiętają jeszcze zapewnienia prominentnych polityków, że historia skończyła
się, że armia nie jest nam potrzebna, bo nie ma żadnego zagrożenia z zewnątrz. Zamiast tego pie-
niądze zaoszczędzone na bezpieczeństwie państwa lepiej przeznaczyć na inne cele, np. na służbę
zdrowia. Gdzie są dziś ci politycy? Są i mają się nieźle. Najwyraźniej zapomnieli, co mówili, gdy by-

li u władzy. No cóż, to dobry przy-
kład tzw. pamięci krótkotrwałej.
Pytanie – co teraz? Czy mamy za-
mknąć się w domach i czekać aż
niebezpieczeństwo minie? Tak
właśnie radzili nam niektórzy z
prominentnych polityków, czy też
– jak kto woli –  polityczek. 

Mam sąsiada, który przy niemal
każdym spotkaniu pyta mnie, czy
damy radę.  Potwierdzam, że da-
my, choć nie bardzo wiem, o co mu
dokładnie chodzi. Najpewniej o to,

żeby nie poddawać się niezależnie od okoliczności. Właśnie z taką postawą mamy w ostatnich kilku
latach wśród przeważającej części naszego społeczeństwa. Daliśmy radę w walce z pandemią, pora-
dzimy sobie z tym, co może nas spotkać ze strony wschodnich agresorów. Nadzwyczajne jest to, z ja-
ką determinacją podchodzimy do kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polacy z otwartym sercem
przyjmują ukraińskie matki i dzieci. Rząd podejmuje próby koordynowania pomocy, zapewnienia od-
powiednie warunki do życia potrzebującym, kieruje niemający odpowiednika ludzki exodus do ośrod-
ków, hoteli. Angażują się prywatne osoby,  oferując pomoc, transport, mieszkania etc. Codziennie do-
wiadujemy się o konkretnych działaniach władz centralnych, samorządów, a przede wszystkim  spo-
łeczeństwa, zwyczajnych ludzi. Pomoc nie ogranicza się do pustych gestów i haseł i słów. 

Mimo hejtu w mediach społecznościowych i zarzucania Polakom rasizmu i antysemityzmu po-
moc trwa. Jej skala robi wrażenie. Już ponad milion uchodźców znalazło bezpieczną przystań w
naszym kraju. Zaskakująca skala spontanicznej pomocy ludziom, których domy są ostrzeliwane, któ-
rych dotychczasowe życie legło pod gruzami bombardowanych miast i miasteczek. Ludzi skazani
na rozłąkę z rodziną, dzieci pozbawione poczucia bezpieczeństwa mogą liczyć na Polaków. Wspa-
niale zdajemy egzamin z dobrze pojętego humanitaryzmu. Podobnie zachowują się też inne naro-
dy sąsiadujące z Ukrainą. Potrzeba pomocy wyzwala w ludziach to co najlepsze, uruchamia najgłęb-
sze pokłady człowieczeństwa. 

Możni tego świata zachowują się różnie. Jedni czekają na przegraną Ukrainy, licząc na szybki po-
wrót do przerwanych interesów na rynku paliw. Inni podejmują działania uderzające w agresora,
który dotąd zarabiał krocie na sprzedaży węglowodorów. Czasem dyplomacja zastępuje tzw. Przy-
zwoitość. Nastroje społeczne w wielu krajach wymuszają na zachodnich politykach określone de-
cyzje. Niestety, mamy też do czynienia z pozorowaniem działań, zamiast z czynami. Przyzwycza-
iliśmy się już, że w polityce słowa poprzedzają czyny, ale często kończy się na słowach. 

Historia pokazuje, że chowanie głowy w piasek w obliczu zagrożenia nikomu nie może wyjść na
dobre. Przykładem tego była m. in. uległa postawa brytyjskiego premiera Arthura Nevilla Cham-
berlaina wobec hitlerowskich Niemiec, faszystowskich Włoch i ZSRR. Zastosowana przez niego po-
lityka tzw. appeasementu (udobruchania) podczas negocjacji z Hitlerem, zakończona fiaskiem, przy-
czyniła się do wybuchu II wojny światowej. Próba zachowania pokoju za wszelką cenę przez Bry-
tyjczyków została odczytana przez Niemców jako przyzwolenie na aneksję Sudetów, potem całej
Czechosłowacji, a następnie na zaatakowanie Polski. 

Kunktatorską politykę Chamberlaina i jego rządu tak podsumował jego następca Winston Chur-
chill: – Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak. 

Te znamienne słowa brytyjskiego premiera niech będą przestrogą dla dzisiejszych decydentów,
gdy po latach zimnej wojny weszła ona w fazę gorącą.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Gorąca zimna wojna

„Otóż na naszych oczach rzeczy
przestają być tym, czym były 
dotychczas. Maski spadają, 
najbliższa przyszłość Europy 
i świata rysuje się na nowo. 
Najbliższe tygodnie pokażą, 
czy król bije wszystko, czy też
przeciwnie? ”

Świat obłożył Rosję Putina sankcjami w wymiarze niespotykanym od
1939 roku. W reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę najważniejsi decy-
denci w świecie sportu podjęli szereg decyzji, uderzając zarówno w ro-

syjskie federacje sportowe, jak i w rosyjskich sportowców. Światowa i europejska
federacje piłkarskie zdecydowały o wykluczeniu rosyjskich drużyn narodowych
i klubowych z rozgrywek, a Petersburgowi odebrano finał Ligi Mistrzów. Międzynarodowy Trybu-
nał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zadecydował, że rosyjscy sportowcy przez dwa lata nie będą mo-
gli uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach, jak igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata. Wy-
kluczono ich także z igrzysk paraolimpijskich w Pekinie. Reakcje gwiazd rosyjskiego sportu na wy-
wołaną przez Putina wojnę są różne. Sprzeciw wobec napaści na Ukrainę wyrazili m. in. tenisista
Andriej Rublow i piłkarz Fiodor Smołow. Jednak większość albo milczy, albo subtelnie popiera krem-
lowskiego satrapę, jak na przykład gwiazdor hokeja Aleksander Owieczkin, który wyraził nadzie-
ję, że wojna wkrótce się skończy, ale zaznaczył jednocześnie, że Putin nadal jest jego prezydentem. 

Na lokalnym podwórku również mamy rosyjski problem. Chodzi o zadomowionych na torze wy-
ścigów konnych na Służewcu jeźdźców z rosyjskim obywatelstwem. Dyskusja – czy powinni otrzy-
mać licencje na dosiadanie koni w sezonie 2022 – staje się coraz gorętsza. Jedni argumentują, że
skoro totalnie odmawia się rosyjskim sportowcom prawa uczestniczenia w rozgrywkach w każdej
z dyscyplin i na każdym poziomie, także Służewiec powinien podporządkować się światowemu tren-
dowi. Inni bronią rosyjskich jeźdźców, twierdząc, iż osiedleni w naszym kraju poddani Putina nie
powinni podlegać sankcjom, ponieważ z torem na Służewcu wiążą ich umowy o pracę, więc decy-
zje o dosiadach mają podejmować właściciele koni i trenerzy. Ponadto na przykład pan Siergiej Wa-
siutow – jeździec i trener w jednym – mieszka w Polsce od ponad 20 lat i tu jest jego dom. Mamy
więc do czynienia z niezwykle delikatną i wrażliwą materią natury moralnej, jak również ekono-
micznej, ponieważ w grę wchodzi możliwość utraty zarobkowania przez osoby, dla których Polska
stała się drugą ojczyzną. Obojętnie kto będzie podejmował decyzję – prezes PKWK czy minister rol-
nictwa – musi rzucić na szalę każdy z powyższych elementów.

J ednak najważniejszym elementem podczas trwania zbliżającego się wielkimi krokami se-
zonu wyścigowego (24 kwietnia) będzie stosunek służewieckiej widowni do rosyjskich
jeźdźców. Mam na myśli tzw. element napływowy, a nie środowisko stałych bywalców Słu-

żewca. Im dłużej będzie trwała brutalna wojna Rosji z napadniętą Ukrainą, im więcej bezpośred-
nich przekazów telewizyjnych ze zrujnowanych miast i ludzkich tragedii, tym szybciej zapoczątko-
wana w latach zaborów, a ugruntowana po roku 1945 niechęć Polaków do Rosji i Rosjan – „wyzwo-
licieli” może przekształcić się w nienawiść. Jeśli wojna na Ukrainie przeciągnie się, co jest prawie
pewne, rosyjscy jeźdźcy mogą być narażeni na szykany ze strony części widowni. Przed każdą go-
nitwą konie z jeźdźcami w siodłach prezentują się na padoku i znajdują się wówczas dosłownie na
wyciągnięcie ręki od widowni. Wystarczy ogryzek jabłka ciśnięty przez „prawdziwego Polaka” w
kierunku rosyjskiego jeźdźca, by koń spłoszył się, a za nim kolejne. Nawet nie chcę myśleć, co mo-
głoby się wówczas wydarzyć. A przecież „prawdziwych Polaków”, czy prymitywnych prostaków po-
szukujących „dymu”, niestety nie brakuje w naszym kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa na torze
leży w gestii organizatora gonitw, czyli dyrektora służewieckiego oddziału Totalizatora Sportowe-
go. Wojna i udział w gonitwach Rosjan powodują, że organizator zobowiązany jest do podjęcia w
nadchodzącym sezonie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, szczególnie w okolicy padoku
od strony publiczności. W grę wchodzi bowiem nie tylko bezpieczeństwo rosyjskich jeźdźców i per-
sonelu przebywającego na padoku, ale także cennych koni, które stanowią dla właścicieli niebaga-
telny majątek liczony w euro. 

Jest jeszcze jedna ważna kwe-
stia, która nie powinna umknąć
uwadze organizatora gonitw.
Kilku służewieckich jeźdźców
ma rosyjskobrzmiące nazwiska,
jak na przykład Abajew, Altynbe-
kow czy Sabatbekow, ale nie są
to rdzenni Rosjanie. Pochodzą z
Kirgistanu lub Kazachstanu i wi-
downia na Służewcu powinna o

tym wiedzieć. Na czas wojny rosyjsko – ukraińskiej należy podjąć stosowne kroki, by ochronić tych
chłopców przed ewentualnymi szykanami ze strony zadymiarzy, “rycerzy”, czy “obrońców wiary i
ojczyzny”. Może należałoby podawać w programie wyścigowym przy ich nazwiskach kraj pocho-
dzenia (Krg. czy Kzch.)? Tak na wszelki wypadek, bo nie można w 100 proc. wykluczyć incyden-
tów prowokowanych przez tych, którzy  spędzają wolny czas na poszukiwaniu “dymu”. Tłum na-
prawdę jest nieprzewidywalny. Analiza obejmująca 60 badań potwierdziła, że zachowanie tłumu
determinuje przede wszystkim konkretny kontekst sytuacyjny. Co to oznacza? Między innymi ta-
ką sytuację, że dana jednostka nie ogranicza się do agresji werbalnej i rzuca w obiekt nienawiści ja-
kimś przedmiotem, na przykład kamieniem. Mentalność tłumu natychmiast podąża w jego kierun-
ku, ponieważ traci on w tym momencie indywidualną racjonalność. Sypią się kolejne kamienie. Ta-
kie sytuacje obserwujemy podczas demonstracji „przeciwko”. 

C hcę mocno podkreślić, że osobiście nie mam nic do panów Aleksandra Reznikowa,
Aleksandra Kabardowa, Siergieja Wasiutowa, Dimy Pietriakowa, czy Aleksandra Karda-
nowa. Nie utrzymuję z nimi kontaktów towarzyskich, nie żywię się podczas dni wyści-

gowych „cynkami” od nich pochodzącymi i generalnie – mam do nich stosunek neutralny. Ale woj-
na, którą wywołał ich przywódca, wszystko zmieniła. Cały cywilizowany świat odwrócił  się do
Federacji Rosyjskiej i Rosjan plecami, a Putin uznany został za politycznego wyrzutka. Za zbroj-
ną napaść na Ukrainę i rozpętanie wojny najbardziej będą cierpieć miliony Rosjan – szarych zja-
daczy chleba, którzy rychło poznają na własnej skórze jej gorzki smak. Są bowiem kojarzeni z „Im-
perium zła”, jak obrazowo określił ich kraj były prezydent USA Ronald Reagan. Niechęć do Ro-
sji i Rosjan przybrała wymiar globalny i dopóki działania wojenne nie zostaną wstrzymane, sy-
tuacja nie ulegnie zmianie, a wręcz przeciwnie – niechęć do wszystkiego co rosyjskie będzie sys-
tematycznie wzrastać. Wielu Rosjan jest zrozpaczonych ostracyzmem, który dotyka ich na każ-
dym kroku. Symptomatyczna jest wypowiedź Jewgienija Kafielnikowa, zwycięzcy turnieju
French Open z 1996 roku. Z jego ust padły bardzo  mocne słowa: „Dobrze pamiętam, jak jakiś czas
temu niektórzy pisali, że Ukraińcy jadą do Europy myć toalety. Zasmucę was. Teraz to my, Ro-
sjanie, jesteśmy niepożądani nawet w takiej pracy”. 

Czy polskie władze pozwolą jeźdźcom z rosyjskim obywatelstwem zasiąść w siodłach w sezonie
wyścigowym 2022? Ze źródeł bliskich ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi, które nadzoruje pol-
skie wyścigi konne, dowiedziałem się, że kwestia ma zostać rozstrzygnięta na poziomie ministra,
poprzez decyzję stricte polityczną. To źle wróży, bo polityka naszego rządu w odniesieniu do Fede-
racji Rosyjskiej weszła w okres napięć nienotowanych od czasów “pierestrojki”. Uważam, że mini-
ster rolnictwa powinien w pierwszym rzędzie zablokować napływ do Polski koni z zewnątrz będą-
cych własnością Rosjan, jak również nowych jeźdźców i trenerów z rosyjskimi paszportami. Coraz
głośniej mówi się bowiem, że jedna z polskich trenerek miałaby przyjąć rosyjskie konie wykluczo-
ne z zawodów na torach wyścigowych w naszym regionie Europy. European and Mediterranean Hor-
seracing Federation (EMHF) – organizacja  zrzeszająca władze zajmujące się wyścigami koni peł-
nej krwi angielskiej w regionie Europy i Morza Śródziemnego – otrzymała niedawno wniosek z ro-
syjskiej federacji wyścigowej o przyjęcie w poczet członków. Prezydium EMHF zadecydowało, że
w obecnej sytuacji wniosek nie będzie rozpatrywany.

Na prośbę skierowaną do dyrektora służewieckiego oddziału Totalizatora Sportowego,
który od 2008 r. jest organizatorem gonitw na służewieckim hipodromie, o zajęcie oficjal-
nego stanowiska w sprawie udziału rosyjskich jeźdźców w sezonie wyścigowym 2022 uzy-

skałem następującą odpowiedź: „Spółka nie zajmie stanowiska…, ponieważ organem decyzyj-
nym w takich kwestiach jest PKWK”. Dzielenie ludzi strasznie mnie dołuje. Przeżyłem bowiem cza-
sy komunizmu i socjalizmu, kiedy traktowanie jakiejś cechy (np. pochodzenia), jako podstawy do
oceny kogoś w kategoriach lepszych – gorszych albo nadrzędnych – podrzędnych, było czymś po-
wszechnym. W życiu nie spodziewałem się, że na powrót dożyję takich czasów. W środowisku wy-
ścigowym nastąpił tak głęboki podział, że postanowiłem nie zajmować stanowiska w sprawie ro-
syjskich jeźdźców. To nie jest mój problem, mimo że jestem związany z wyścigami od ponad 50 lat.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy „Ruski” ma zsiąść z konia?

„Na lokalnym podwórku 
również mamy rosyjski problem.
Chodzi o zadomowionych na 
torze wyścigów konnych na 
Służewcu jeźdźców z rosyjskim
obywatelstwem”
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

NOWE BAJKI EZOPA

Ezop mógłby na nowo pisać swoje bajki,
A Orwell opisywać nowy Folwark zwierząt.
Zwierzyniec alegorią jest rządowej szajki,

Choć niektórzy nie wierzą, czy to rząd czy nie-rząd?

To byłoby dla obu dość łatwe zadanie.
Można śmiało wytykać politykom grzechy,

Stosując metafory, proste porównanie,
Przypisując rządzącym złe zwierzęce cechy.

Jak wyglądałby opis politycznej sceny?
Bezpardonowa walka toczy się na szczytach,

Szakale się rzucają się do gardeł jak hieny,
Świnie chcą się koniecznie dorwać do koryta.

W postaciach groźnych wilków albo chytrych lisów,
Można łatwo odnaleźć dowolnego posła,

I rozpoznać z opisu politykę PiS-u,
Co do władzy wyniosła niejednego osła.

Historia jednak uczy, że to nic nowego.
Prawo dżungli i tyle! To wszystko już było!
A jednak idzie nowe! Spytacie: Dlaczego?

Nagle w obliczu wojny wszystko się zmieniło!

Teraz się okazało, sam jestem zdziwiony,
Że lew już nie jest królem. Przykład idzie z góry.

Dziś najpopularniejsze są kameleony,
Co potrafią cynicznie zmieniać kolor skóry.

Ci co wczoraj na Unię pluli i na NATO,
Wyimaginowaną nazwali wspólnotą,
Ujadali, że flaga unijna jest szmatą,

Chcieli z Unii wychodzić, wdeptując nas w błoto,

Ten co rujnował prawo pod osłoną nocy,
Sprzyjając Putinowi, wodząc na manowce,

Dziś udaje lidera walki i pomocy,
Stał się Europejczykiem, antyputinowcem.

Spójrzcie! Przywódca stada nagle spuścił z tonu.
Putinizację kraju chce przekuć w sukcesy.
Najwięcej wokół niego jest kameleonów.

Nie dajmy się oszukać! To przebiegłe biesy.

Nie wierz temu, co został dziś kameleonem.
Lis się łatwo, jak widać, daje przefarbować.

Wspierajmy demokrację, trzymajmy jej stronę.
A Ezop? Niech swe bajki napisze od nowa.
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Pierwszym wpływowym
zwolennikiem polsko-ukr-
aińskiego pojednania był
Ignacy Paderewski. Był on
synem wieloetnicznej Zie-
mi Podolskiej, związany
rodzinnie z Żytomierzem i
sercem ze Lwowem, gdzie
po raz po raz pierwszy
koncertował w Teatrze
Skarbkowskim i w Domu
Narodowym w lipcu 1889
roku.

Wdniu 8 czerwca
1901 r. we Lwowie
dla miejscowych

melomanów w Teatrze Miejskim
odbyła się polska premiera ope-
ry „Manru” pod dyrekcją Fran-
ciszka Spetriny w reżyserii Ta-
deusza Pawlikowskiego. W
czerwcu i lipcu 1902 r. Paderew-
ski ponownie gościł we Lwowie,
koncertując na rzecz budowy Ko-
ścioła Świętej Elżbiety, Pomni-
ka Adama Mickiewicza i Towa-
rzystw Dziennikarzy. Był tam
goszczony przez marszałka kra-
jowego Andrzeja hr. Potockiego,
ks. arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego i ukraińskich melomanów
muzyki klasycznej.

Historyczne znaczenie miało je-
go przemówienie na 100-lecie uro-
dzin Chopina 23 października

1910 roku na inauguracyjnym
zgromadzeniu Zjazdu Muzyków
Polskich w Teatrze Skarbkowskim.
Mam nadzieję, że fakt ten zostanie
utrwalony tablicą przez meloma-
nów ukraińskich i polskich.

Paderewski popularyzo-
wał muzykę Chopina we
Lwowie ponownie 14

marca 1913, w czasie koncertu
w Sali Teatru Miejskiego. To był
ostatni jego pobyt w tym mieście.
Jako premier Rządu RP starł się o
rozejm polsko-ukraiński, zgodnie
z sugestiami Rady Najwyższej.
Podobnie jak Dmowski i Skrzyń-
ski był zwolennikiem autonomii
dla Galicji Wschodniej i szerzej,
zgodnie z polityką Naczelnika
Państwa, opowiadał się za podpi-
saniem umowy wojskowej z
Ukraińską Republiką Ludową.

W dniu 24 maja 1919 r. pod-
pisał z Borysem Kurdynowskim
– przedstawicielem rządu ata-
mana Semena Petlury – umo-
wę  zapowiadającą gotowość do
podpisania dodatkowej kon-
wencji militarnej.

Mimo wątpliwości, za-
akceptował „Traktat
o ochronie mniejszo-

ści narodowych” – dodatek do
Traktatu Wersalskiego. W Sej-
mie 24 lipca 1919 r. eksponował
prawo Galicji Wschodniej do au-
tonomii administracyjnej, są-
downiczej, edukacyjnej, komu-
nikacyjnej, polityki zdrowotnej i
komunikacyjnej. Zapowiedział
amnestię dla ludności Wołynia i
Galicji Wschodniej.

Po rezygnacji z czynnego życia
politycznego w Polsce wypomi-
nał kolejnym polskim rządom
odejście od sprawy autonomii
Galicji Wschodniej.

Mocniej tę drogę porozumie-
nia polsko-ukraińskiego akcento-
wali działacze PPS , szczególnie
Mieczysław Niedziałkowski i
Adam Próchnik oraz PSL Wy-
zwolenie (Stanisław Kalinow-
ski). Niedziałkowski walczył o
autonomię dla słowiańskich
mniejszości narodowych na XX
Kongresie PPS ( 31 XII 1925 – 3
I 1926) w Warszawie.

Wstudium z 1931 r.
„Sprawy ukraińskie
w Polsce” Niedział-

kowski pisał: „PPS stanęła na sta-
nowisku autonomii terytorialnej
od bardzo dawna. PPS pierwsza
wysunęła w Międzynarodówce
problem autonomiczny jako spo-
sób rozwiązywania problemów
mniejszości narodowych, tzw.
zwartych. Na tym stanowisku
stoimy w dalszym ciągu”.

Jeszcze dalej z prawem Ukra-
ińców do autonomii szli działa-
cze PSL „Wyzwolenie”. W ich
imieniu senator Stanisław Kali-
nowski – na marcowym kongre-
sie 1926 roku – domagał się obok
autonomii również  otwarcia
uniwersytetu ukraińskiego we
Lwowie, udziału Ukraińców w
akcji osadniczej i uwłaszczenia
ukraińskich dzierżawców.

Wczasie II wojny świa-
towej większość pol-
skich partii politycz-

nych, z wyjątkiem skrajnie pra-
wicowo-narodowych, opowiada
się na politycznej emigracji we
Francji i Wielkiej Brytanii za de-
mokratyczno-republikańską
Unią Europejską. Ukraińcy
mieszkający w Polsce korzystać
mieli ze wszystkich swobód de-
mokratycznych.

Socjaliści z grupy „Wolność”
(Zbigniew Mitzner i Wacław Za-
górski) głosili 7 grudnia 1939 r.
braterskie współdziałanie ze
wszystkimi sąsiadami Polskim
w tym z Ukrainą. W dniu 30 lip-
ca 1940 r. gabinet gen. Władysła-
wa Sikorskiego, w programowej
deklaracji, ogłosił, że jest w sta-
nie wojny z ZSRR , bez względu
na stosunek do jego aliantów.
Syndykaliści w swym programie
z lipca 1940 podkreślali: „ Na-
ród ukraiński dojrzał do niepod-
ległości i państwo swoje musi
mieć. Stojąc na stanowisku do-
bra narodowego jako najwyż-
szego kryterium działania, nie
możemy stosować tej zasady tyl-
ko dla siebie. . Inaczej upodobni-
liśmy się do faszyzmu.”

W deklaracji ideowej Stron-
nictwa Demokratycznego z 28
września 1940 r. była mowa o
demokratycznej federacji
państw walczących z imperiali-
zmem niemieckim i rosyjskim.

W programie Polski Ludowej,
opracowanym przede wszyst-
kim przez socjalistę Zygmunta

Zarembę w sierpniu 1941 roku,
obok zasadniczych reform spo-
łecznych akcentowano, że:
„Rzeczypospolita wejdzie w
skład Związku Wolnych Ludów
Europy, reprezentując w nim
dążenie do jak największej jego
spoistości, autorytetu, i siły, za-
równo zdolnej unicestwić
wszelkie próby dywersji we-
wnętrznej wybujałego nacjona-
lizmu, jak i zabezpieczyć Zwią-
zek Ludów i jego członków
przed niebezpieczeństwem in-
wazji zewnętrznej.”

Polscy socjaliści, podkre-
ślając pozytywną rolę
Armii Czerwonej w woj-

nie z państwami faszystowski-
mi i akceptując pakt Sikorski-
Majski, wyrażali nadzieję na de-
mokratyczną ewolucję systemu
sowieckiego.

Deklaracja ideowa gabinetu
gen. Sikorskiego z 24 lutego
1942 r. zapewniała mniejszo-
ściom wszystkie prawa demo-
kratyczne oraz rozwój gospo-
darczy, społeczny, polityczny i
kulturalny.

W rozwiniętych te-
zach programo-
wych „Polski Ludo-

wej” z września 1942 r. socjali-
ści polscy akcentowali: „Narody
ukraiński i białoruski, zamiesz-
kujące terytorium państwa pol-
skiego, uzyskają pełną swobodę
rozwoju narodowego, społecz-
nego, gospodarczego i kultural-
nego na zasadach współżycia
„wolnych z wolnymi i równych
z równymi.”

W katolickim Froncie Odro-
dzenia Polski, z którym był zwią-
zany Jan Kozielewski- Karski, nie
wykluczano autonomii dla lud-
ności ukraińskiej i białoruskiej
w ramach państwowości pol-
skiej, odrzucając tendencje se-
paratystyczne.

Chrześcijańsko-Demokra-
tyczna Unia, w tym czasie bro-
niąc granicy na Odrze i Nysie Łu-
życkiej, podkreślała, że jeżeli po-
wstanie niepodległa Ukraina, to
Polska winna dążyć do unii z
tym państwem dla obrony base-
nu Morza Czarnego.

20 kwietnia 1943 r. Stronnic-
two Ludowe „Roch” wydało de-
klarację w sprawie stosunku do
mniejszości ukraińskiej w Pol-
sce, domagając się dla bratniej,
głównie chłopskiej ludności
ukraińskiej, pełni praw obywa-
telskich, w tym rozwoju samo-
rządu ukraińskiego w granicach
państwa polskiego.

Związek Patriotów Polskich,
zdominowany przez komuni-
stów, w deklaracji moskiewskiej
z 10 marca 1943 roku, rezygno-
wał z linii ryskiej i popierał
zjednoczenie terytorium ukra-
ińskiego w ramach republiki
sowieckiej.

P iłsudczykowscy ludo-
wcy, zorganizowani w
„Racławicach”, podkre-

ślali: „Mimo pewnych błędów
strony polskiej i nie zawsze jed-
nolitego postępowania Ukraiń-
cy jak i Białorusini mieli moż-
ność swobodnego rozwoju swo-
ich kultur. Ani Rosja ani Niem-
cy, którym szczególnie Ukraiń-
cy zaufali, nie gwarantują wa-
runków rozwoju ich narodowo-
ści w tym stopniu, jakie mieli w
Polsce.”

Czołowy dokument progra-
mowy Podziemnego Państwa
Polskiego – Rady Jedności Na-
rodowej, kierowanej przez so-
cjalistę Kazimierza Pużaka z 15
marca 1944 roku – zaznaczał: „
Naród Polski mieć będzie na
względzie w całej pełni interesy
innych narodowości, zamiesz-
kujących w granicach Państwa.
Wymagając od nich lojalności i

wierności w stosunku do Pań-
stwa Polskiego i życzliwego sto-
sunku do praw i interesów Naro-
du Polskiego, Polska poprze sto-
sunek do tych narodowości na
zasadzie uprawnienia politycz-
nego oraz zapewnienia im wa-
runków pełnego rozwoju kultu-
ralnego, gospodarczego i spo-
łecznego w ramach jedności
państwowej i wspólnego dobra
wszystkich obywateli”.

W tym duchu działała Rada
Narodowościowa przy Delega-
turze Rządu RP, w którym ak-
tywną rolę odgrywali ludowiec
Aleksy Bień i wybitny historyk
Ukrainy prof. Władysław Tom-
kiewicz. Prowadzili oni rozmo-
wy z Ukraińcami i Białorusinami
oraz Litwinami. 

Skrajnie nacjonalistycz-
ny ruch UPA, który po-
czątkowo był inspirowa-

ny przez hitlerowską Rzeszę, a
później walczył z nią – z jednej
strony i z drugiej ruch komuni-
styczny, forsujący budowę so-
wieckiej Ukrainy bez elementar-
nych swobód obywatelskich –
paraliżowały jakiekolwiek poro-
zumienia polsko- ukraińskie. Po-
rozumienia te – forsowane przez
polskich socjalistów, ludowców,
syndykalistów, demokratów, pił-
sudczyków, zwolenników kon-
cepcji federacyjnych i postępowy
nurt myśli katolickiej – znajdo-
wały wpływowych przeciwni-
ków wśród polskich konserwaty-
stów, zwolenników Stronnictwa
Narodowego i Obozu Narodo-
wo-Radykalnego. Obóz polsko-
-ukraińskiego pojednania pod-
kreślał, że istnienie niepodległej
i demokratycznej Polski może
być zagwarantowane przez po-
wstanie niepodległej i demokra-
tycznej Ukrainy w unijnym
związku z innymi państwami
Europy Środkowej.

O prekursorach polsko-ukraińskiego pojednania w XX wieku

Od Paderewskiego do Karskiego...

IIggnnaaccyy JJaann PPaaddeerreewwsskkii

W obliczu agresji na Ukrainę obserwujemy wiele przy-
kładów solidarności z zaatakowanym narodem. Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowało
już wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży.
Do uczestnictwa w nich zaprasza też gości z Ukrainy.

Ułatwieniem dla dzieci zza wschodniej granicy będzie karta edu-
kacyjna w języku ukraińskim wydana we współpracy z Ambasadą
RP w Kijowie. Można ją wydrukować przed wizytą lub skorzystać
z niej na urządzeniu mobilnym. Przybliży ona historię pałacu i
opowie o najciekawszych pomieszczeniach. Grupy dzieci i mło-
dzieży z Ukrainy mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych
w Muzeum Pałacu Króla Jana III. 

Na uwagę zasługuje Wizyta u króla. Chociaż król Jan III nie po-
dejmie nas w swojej rezydencji osobiście, to poznamy go podczas
zwiedzania komnat, w których przebywał ponad 300 lat temu.
Dowiemy się, czym król zasłynął w świecie, jak wyglądało życie co-
dzienne w pałacu i ile książek król zgromadził w bibliotece. Spostrze-
gawczy goście znajdą w królewskich apartamentach szaroburego
kota i małą małpkę. Uczestniczy będą mogli wcielić się w XVII-
-wiecznego szlachcica ubierając się w żupan i kontusz

Propozycje terminów dla grup zorganizowanych: 24 marca,
godz. 11–12; 7 kwietnia, godz. 11–12; 28 kwietnia, godz. 11–12.
Miejsce zbiórki: szatnia pałacowa.

Ukraińsko-polskie rozmówki przyrodnicze to kolejna propozycja
w języku polskim z elementami słownictwa ukraińskiego. Król Jan
III, najsłynniejszy mieszkaniec pałacu w Wilanowie, był poliglotą,
znał m.in. turecki, francuski, łacinę i grekę. Wierzymy, że wizyta w
muzeum może być dla każdego okazją do nauki języka. W trakcie
spaceru po parku w Wilanowie można zapoznać się z historią ogro-
dów wokół rezydencji króla Jana III, a także poszerzyć znajomość
języków. To wspólna nauka z przyswajaniem słów polskich i ukra-
ińskich nawiązujących do otaczającej przyrody. W ramach zabawy,
przy wykorzystaniu kolorowych drucików dzieci wykonają figur-
ki napotkanych zwierząt. Będzie to okazja do nauki nazw napotka-
nych zwierząt w obu językach. 

Propozycje terminów dla grup zorganizowanych: 24 marca,
godz. 12.30–13.30; 7 kwietnia, godz. 12.30–13.30; 28 kwiet-
nia, godz. 12.30–13.30. Miejsce zbiórki: przed wejściem do
pałacu. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wilanów zaprasza gości z Ukrainy
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ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 504 017 418

SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane leśne, Prażmów, 
602 770 361; 791 394 791

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

! Sadyba, 41 m2, 2 pok.,
c. 470 tys. zł,  601 720 840

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

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., 
I p., do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840

!Ursynów, 3 pok.., 58 m2, 
c. 710 tys. zł, 601 720 840

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

! Pyry, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840

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

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

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys. zł. 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

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

ZATRUDNIĘ Panią do opieki
nad starszą osobą (mężczyzna 83
lata, głównie leżący, trochę
porusza się po mieszkaniu);
poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek godz. 7-16; środa godz. 11-
20 i co II-ga sobota godz. 7-14.
Wynagrodzenie miesięczne zł.
2400,- Telefon kontaktowy: 
728 33 55 26 po 20

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo 

669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

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

ELEKTRYCZNEW
instalatorstwo, naprawa lamp 
i żyrandoli, 501 94 03 94

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
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

MYCIE OKIEN, 505 400 270

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, cyklinowanie 
tel. 510 128 912

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

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

WIERCENIE, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaazziimmiieerrzz PPęękkaallaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
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
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Najbliższy tydzień w „Alternatywach”

Nowa wystawa „Jak zbu-
dować idealne miasto”,
najlepsze animacje z War-
szawskiego Festiwalu 
Filmów Animowanych 
i przebojowy musical
„Friends – the Musical 
Parody” w wykonaniu ak-
torów toruńskiego Teatru
Muzycznego. Zapraszamy
do „Alternatyw”!

1100..0033 ((cczzww..)) 1188::0000
TThhee BBeesstt ooff WWaarrssaaww AAnniimmaattiioonn

FFiillmm FFeessttiivvaall 22002211
Przegląd najciekawszych ani-

macji nagrodzonych w ramach
3. edycji Warszawskiego Festi-
walu Filmów Animowanych,
którego celem jest prezentowa-
nie międzynarodowego krótko-
metrażowego kina animowane-
go. Pokażemy tytuły wyróżnione
w trzech konkursowych blokach
(konkurs główny, konkurs na
najlepszy film o tematyce eko-
logicznej oraz konkurs na naj-
lepszy animowany horror). Ani-
macje dla dorosłej publiczności,
z angielskimi napisami.

1111..0033 ((pptt..)) 1188::0000
„„PPrrzzeewwooddnniikk ppoo wwaarrsszzaaww-

sskkiicchh bbllookkoowwiisskkaacchh”” –– ssppoottkkaa-
nniiee zz NNiiccoollaasseemm GGrroossppiieerrrree’’eemm,,
JJaarroossłłaawweemm TTrryybbuussiieemm ii
AAggnniieesszzkkąą SSuurraall

Spotkanie towarzyszące uro-
czystemu otwarciu wystawy
prac Nicolasa Grospierre’a „Jak
zbudować idealne miasto”. Nico-
las Grospierre to polsko-francu-
ski artysta, który najbardziej zna-
ny jest z tego, że dokumentuje
modernistyczną architekturę
światową. Zafascynowany jej
pięknem, prostotą i funkcjonal-
nością, jak również ideałami,
które ta architektura ucieleśniła,
ale i stanem ich postępującego
upadku, w swojej twórczości

przygląda się wszechobecnym
blokowiskom jako jednemu z
ważniejszych rezultatów nowo-
czesnej myśli architektonicznej
XX wieku. Na wystawie w Gale-
rii „Alternatywy” znajdzie się po
raz pierwszy prezentowana w
Polsce interaktywna praca „Axo-
nocity”, w której artysta zapra-
sza do zbudowania własnego
idealnego miasta. Wstęp wolny,
obowiązują zapisy. Wstęp na wy-
stawę nie wymaga zapisów. 

1122..0033 ((ssoobb..)) 1177::0000
„„FFrriieennddss –– tthhee MMuussiiccaall PPaarrooddyy””
rreeżż.. AAggnniieesszzkkaa PPłłoosszzaajjsskkaa
114400 mmiinn.. zz pprrzzeerrwwąą
Musicalowa parodia kultowe-

go sitcomu „Friends” w wykona-
niu aktorów toruńskiego Teatru
Muzycznego to idealna propozy-
cja dla fanów serialu, którzy na
scenie znów zobaczą wszystkich
głównych bohaterów, ale także
postaci drugoplanowe. Zaprasza-
my do bezpiecznego, radosnego
świata, w którym problemy za-
wsze rozwiązują się z korzyścią
dla bohaterów. Niesamowitą po-
dróż do Nowego Jorku umilą
śpiewane na żywo „friendsowe”
piosenki w polskim tłumaczeniu.
A wszystko to w perfekcyjnie od-
wzorowanej scenografii!

1133..0033 ((nniieeddzz..)) 1122::0000
„„DDzziikkii ZZaacchhóódd CCaallaammiittyy JJaannee””
rreeżż.. RRéémmii CChhaayyéé
FFrraannccjjaa 22002200 || 8855 mmiinn..

oodd 1100 llaatt
Kino dzieci. Dwunastoletnia

Marthy Jane musi zaopiekować
się rodzeństwem, kiedy jej ojciec
zostaje ranny w wypadku pod-
czas kierowania konwojem
zmierzającym na zachód Stanów
Zjednoczonych. Bohaterka prze-
biera się za chłopca, aby lepiej
wypełniać swój obowiązek wo-
bec rodziny. Pewnego dnia zo-

staje niesłusznie oskarżona o
kradzież. Postanawia uciec i jest
zdeterminowana, żeby udowod-
nić swoją niewinność.

1155..0033 ((wwtt..)) 1199::0000
„„TTrruuffllaarrzzee””
rreeżż.. MMiicchhaaeell DDwweecckk ii GGrreeggoorryy

KKeerrsshhaaww 
GGrreeccjjaa,, SSttaannyy ZZjjeeddnnoocczzoonnee,,

WWłłoocchhyy 22002200 || 8844 mmiinn..
Magiczny, czarujący, pełen

ciepła i humoru film o ludziach,
którzy znaleźli swój przepis na
szczęście – od lat, w pięknych la-
sach włoskiego Piemontu, zbie-
rają razem ze swoimi psami tru-
fle. Nie wyobrażają sobie, że mo-
gliby robić cokolwiek innego.
Gwarantujemy, że po obejrzeniu
tego magicznego, emanującego
niezwykłym nastrojem filmu bę-
dziecie chcieli rzucić wszystko i
wyjechać do Włoch, aby w pie-
monckich górach zbierać trufle! 

1166..0033 ((śśrr..)) 1199::0000
„„KKrraaffffttóówwnnaa ww kkrraaiinniiee cczzaarróóww””

ii wwiieecczzóórr wwssppoommnniieenniioowwyy ppoo-
śśwwiięęccoonnyy BBaarrbbaarrzzee KKrraaffffttóówwnniiee

rreeżż.. MMaacciieejj KKoowwaalleewwsskkii ii PPiioottrr
KKoonnssttaannttiinnooww

PPoollsskkaa 22002211 || 8822 mmiinn..
Kreacyjny portret filmowy

wybitnej aktorki Barbary Kraf-
ftówny. Jej pełna zawodowych
sukcesów droga artystyczna
przeplatała się z bolesnymi do-
świadczeniami w życiu osobi-
stym. W trudnych chwilach
ucieczka w świat wyobraźni sta-
wała się dla artystki sposobem
na przetrwanie. Aktorka, ni-
czym bajkowa Alicja, zabiera wi-
dzów na drugą stronę lustra, od-
krywa świat, którego już nie ma,
a intymne, emocjonalne mono-
logi bohaterki stają się główną
osią narracji. Musicie zobaczyć
ten film! Pokazowi będzie towa-
rzyszyć spotkanie wspomnie-
niowe poświęcone Barbarze
Krafftównie. Udział w nim we-
zmą: Elżbieta Łukaszewicz, Re-
migiusz Grzela oraz Monika i
Grzegorz Wasowscy. Prowadze-
nie Dobromiła Skalska. Piosen-
ki z repertuaru Barbary Kraf-
ftówny wykona Aleksandra Ber-
natek przy akompaniamencie
Marcina Powalskiego.

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii „„AAlltteerrnnaattyyww””
oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IIMMIIEELLIINN””
UUll.. DDeerreenniioowwaa 66

TTeell.. 2222 664411 1199 1155
Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. Szczęście raz się uśmiecha

sobota, 12 marca 2022 r. godz. 18.00

To magiczny wieczór pełen arii i piosenek, o kobietach, o miłości,  o szczęściu ...
Monika Gruszczyńska śpiewa czarująco, wygląda uroczo, a jej szlachetny o ciepłej barwie głos

wywołuje w nas niezapomniane przeżycia na najwyższym poziomie artystycznym i duchowym.
W programie  koncertu usłyszymy najpiękniejsze arie i piosenki o miłości, m.in.: Memory, Odro-

binę szczęścia w miłości, Lambeth walk, Jej portret, Tango milonga, Mały Książe, Jak za dawnych
lat, Już nie zapomnisz mnie, Szczęście raz się uśmiecha …

Wykonawcy: Monika Gruszczyńska – sopran, Radosław Bruliński – skrzypce, Andrzej Bielski –
fortepian, Ewa Miedźwiecka – konferansjerka.

ZAPROSZENIA DO ODBIORU W GODZ. 12.00-20.00



1 6


	0310zpez1001-1awp
	0310zpez1002-1awp
	0310zpez1003-1awp
	0310zpez1004-1awp
	0310zpez1005-1awp
	0310zpez1006-1awp
	0310zpez1007-1awp
	0310zpez1008-1awp
	0310zpez1009-1awp
	0310zpez1010-1awp
	0310zpez1011-1awp
	0310zpez1012-1awp
	0310zpez1013-1awp
	0310zpez1014-1awp
	0310zpez1015-1awp
	0310zpez1016-1awp

