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Czy koronacja prezydenta nas zarazi?
tym zakresie i tak w niewielkim
stopniu poprawiłyby stan tegorocznego budżetu.
ym na państwowych posadach – na podatki i składki
ZUS akurat nie zabraknie. A
reszta niech się raczej sama martwi. Każdy życzyłby sobie, żeby –
jak zapowiedział premier – zaraza
zaczęła się zmniejszać już w okresie Świąt Wielkanocnych, ale to
przecież mrzonka. Nawet minister
zdrowia Łukasz Szumowski – mimo woli – zaprzecza słowom Mateusza-Chwalipięty, który niby
wszystko już dawno przewidział,
na wszystko Polskę przygotował,
a nasze państwo dobrobytu to w
ogóle przodownik w zakresie obrony przed pandemią.
a razie nikt nie jest w stanie określić, w jakiej skali
zaraza się u nas rozwinie.
I lepiej dmuchać na zimne, niż
rozbudzać niepotrzebne nadzieje, zwłaszcza co do rozdawnictwa.
Walka o ratowanie sektora przedsiębiorców powinna być – obok
powstrzymywania pandemii – zadaniem numer jeden dla rządu.
Tymczasem dygnitarze partyjno-państwowi powtarzają jak mantrę zapowiedź przeprowadzenia
wyborów prezydenckich 10 maja. Urzędujący prezydent, który
również w nich kandyduje, ma za
nic obowiązujące skądinąd
wszystkich obywateli nakazy
maksymalnej izolacji. Włóczył się
więc w ostatnim czasie gdzie tylko się dało i nawet wpadł z wizytą do Najświętszej Panienki, chociaż – jak zauważyli parę lat temu
złośliwi obserwatorzy mediów
społecznościowych – w ostatnich
latach częściej komunikował się
pono z „Leśnym Ruchadłem”. No
cóż, jeśli jest rzeczywiście prezydentem wszystkich Polaków, to i z
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ewnie rację mieli ci, którzy
jeszcze w ubiegłym roku
uważali, że tzw. zrównoważony budżet państwa mogły zaplanować tylko osoby niezrównoważone umysłowo. Oczywiście,
można od razu stwierdzić: mądry
Polak po szkodzie. Z drugiej strony jednak – któż mógł parę miesięcy temu przewidzieć globalne rozprzestrzenienie się koronawirusa? Dziś już, wobec gwałtownego
wyhamowania gospodarki, dla
wszystkich potrzebujących pomocy pieniędzy państwowych nie wystarczy. Krytycy poczynań premiera Mateusza Morawieckiego
twierdzą, że głównie chce on zadbać o armię urzędników i że
ogłoszona kiedyś przez Jerzego
Urbana w stanie wojennym pod
generałem Jaruzelskim brutalna
prawda, iż rząd zawsze się sam
wyżywi, powraca teraz w zdwojonej postaci.
chyba tak jest, bo choć słyszy
się na przykład, iż dobrowolnie godzą się ograniczyć swoje przychody zawodowi piłkarze,
to jakoś nie dochodzą sygnały, by
ich śladem poszli wysocy urzędnicy państwowi, a zwłaszcza ci, którzy pozostają w zarządach spółek skarbu państwa. Premier nie
poinformował również o zmniejszeniu rekordowej liczby plączących się po gabinetach wiceministrów, jakkolwiek oszczędności w
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dą nawet z narażeniem zdrowia
obywateli, całe przedsięwzięcie zostanie ze względu niebezpieczeństwo rozszerzenia pandemii – odwołane. Bardziej prawdopodobna
jest jednak realizacja wyborczego
scenariusza, by zaraz potem wprowadzić stan wyjątkowy, co rywali
Andrzeja D. pozostawiłoby tym
bardziej na aucie.
ymczasem przedstawiciele
służby zdrowia i liczni eksperci ostro protestują przeciwko wyborczemu szaleństwu. Zaprotestował między innymi Senat
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślając, że związane z wyborami procedury zaprzeczają kardynalnym zasadom, promowanym przez współczesną naukę i medycynę. Ale nawet ostrzeżenia największych autorytetów to
tylko walenie grochem o ścianę.
ożna już mieć niemal pewność, że po finansowym
upośledzeniu lokalnych
władz przez rząd w tegorocznym
budżecie Polska samorządowa
otrzyma teraz następny cios, który
podważy u nas istotę demokracji. I
dopiero kiedy przed szerokimi warstwami społeczeństwa pojawi się
widmo skrajnej pauperyzacji i głodu, ludzie pojmą, że koronawirus
ma u nas nie tylko epidemiczny skutek. Chodzi wszak – poza wszystkim
– o swoiste ukoronowanie władzy,
której ktoś stojący nawet nad prezydentem nie zamierza oddać.
oże dlatego warto przypomnieć celne spostrzeżenie niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera: „Geniusza i szaleńca łączy to, że obaj
żyją w świecie zupełnie odmiennym od świata innych ludzi”.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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RYS. PETRO/AUGUST

Królową Polski porozmawia, i z
owym LR, więc w zasadzie szafa
gra. Wyrażam takie przekonanie
całkiem serio, bo – jakby co – to
właśnie Andrzejowi D. można zarzucić w tej sytuacji kompromitowanie urzędu głowy państwa i
szarganie poprzez to narodowych
świętości. A przecież dobrze byłoby, gdyby posłuchał rady śp. księdza Józefa Tischnera, niezapomnianego filozofa, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej i
kawalera Orderu Orła Białego.
Tischner jak najsłuszniej powiadał
otóż, że wiara nigdy nie zastąpi
rozumu. Nawet wiara w zwycięstwo wyborcze – możemy dziś dopowiedzieć.
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artyjno-państwowy Komitet
Centralny już zapowiedział
ustami wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, że jeśli
obawiający się o zdrowie obywateli samorządowcy nie zechcą
gdzieś zorganizować wyborów, to
się tych lokalnych decydentów zastąpi komisarzami, co byłoby już
jawnym nawiązaniem do stanu
wojennego z lat 1981-1983, gdy takich namiestników było aż 8000
sztuk. Pamiętam jak wtedy na polecenie komisarza Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
wycofano Jacka Wszołę z konkursu skoku wzwyż na mistrzostwach
Europy w Atenach, bowiem nasz
rekordzista chciał wystąpić nie w

takim obuwiu, jakiego życzyło sobie
państwo polskie, a dokładnie mówiąc – ówczesna junta directiva.
eraz można się spodziewać,
że np. nasłany w maju na
Ursynów komisarz nie tylko
popędzie kota burmistrzowi Robertowi Kempie, ale zarządzi, co
tylko będzie chciał. Być może, osobom lubiącym zamordyzm spodoba się stan faktycznej dyktatury,
bo ludzi ci stwierdzą, iż wobec katastrofy gospodarczej lepiej skończyć z demokratycznymi ceregielami i mieć w kraju ustrój polityczny na wzór Chin.
nna sprawa, że mimo twardych zapowiedzi, iż wybory
prezydenckie w maju się odbę-

T

I

M

3

4

Warszawa zakupiła środki
ochrony dla miejskich szpitali
Do dziesięciu miejskich szpitali w Warszawie trafiły już środki ochrony indywidualnej. To decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który specjalnie na ten cel uruchomił 12 mln zł z
kryzysowej rezerwy miasta.
– Pracownicy służby zdrowia są na pierwszej linii frontu. Od ich zdrowia zależy, jak dużej liczbie
warszawiaków będą mogli pomóc – mówi Rafał
Trzaskowski. – Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego pilnie przekazujemy do szpitali środki ochrony, które zostały zakupione przez miasto
w ostatnich dniach.
Pracownicy szpitali będą mieli do dyspozycji
140 tys. maseczek różnej klasy (głównie chirurgicznych), 35 tys. przyłbic, 40 tys. rękawic ochronnych, 170 tys. różnego rodzaju fartuchów ochron-

nych, a także ponad 60 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych do rąk. Środki ochrony zostały rozdysponowane między miejskie szpitale, z których
siedem znajduje się w sieci zabezpieczenia epidemiologicznego stolicy. Przy podziale środków
ochrony wzięto pod uwagę liczbę łóżek, pracowników oraz oddziałów.
Dodatkowo Warszawa uruchomiła kolejnych
10 mln zł z rezerwy na dalsze zakupy, by jak najlepiej chronić lekarzy i pielęgniarki.
Miasto przekazało również środki ochrony ponad 20 organizacjom i wolontariuszom, zajmującym się osobami w kryzysie bezdomności – prowadzącym schroniska, noclegownie, jadłodajnie i łaźnie oraz leczącym bezdomnych. Przekazano im
płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń oraz środki zabezpieczenia osobistego: maseczki i rękawice.

Transport Publiczny działa sprawnie

Na ulice Warszawy nie wyjechały tylko dwie brygady autobusowe i dziewięć
tramwajowych. Dzięki
rozsądnemu zarządzaniu
kadrą kierowców, motorniczych i maszynistów komunikacja miejska działa
sprawnie, a do ruchu kierowanych jest maksimum
pojazdów. Sytuacja na ulicach jest na bieżąco monitorowana.
– Racjonalne podejmowanie
decyzji jest jednym z najważniejszych elementów walki z
epidemią. Dlatego też, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, staramy się jak
najsprawniej zarządzać Warszawskim Transportem Publicznym – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy. – Nasze
elastyczne i dostosowywane na
bieżąco do sytuacji działania już
przynoszą efekty. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zasobów kadrowych – kierowców,
motorniczych i maszynistów –

jesteśmy w stanie kierować do
ruchu maksimum pojazdów.
Dziś, w porannym szczycie, na
ulice Warszawy wyjechało 1467
autobusów, 414 tramwajów, a
także pełna obsada pociągów
metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.
Stolica, podobnie jak inne
miasta w Polsce, coraz mocniej
odczuwa trudności, związane
z rosnącą liczbą absencji wśród
kierowców, motorniczych i maszynistów. Mimo to na przystankach w stolicy pojawiło się
więcej pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego niż
w ostatnich dniach. To efekty
prowadzenia przez miasto elastycznej polityki, dotyczącej
rozkładów jazdy i efektywnego wykorzystania dostępnych
pracowników komunikacji
miejskiej.
Warszawa dostosowała się
również do znowelizowanego
rozporządzenia, wprowadzającego na terenie kraju stan epidemii. Zgodnie z jego zapisami
od środy, 25 marca, w środkach

transportu może jednocześnie
podróżować nie więcej osób niż
połowa liczby miejsc siedzących. Ograniczenia te sprawiły,
że możliwości przewozowe znacząco spadły. Dla przykładu w
przegubowym autobusie marki Solaris może podróżować

około 20 osób (w zależności od
wersji). Podobną liczbę pasażerów może zabrać na pokład ponad 30-metrowy tramwaj typu
Swing. Składami metra w zależności od typu może podróżować od 118 (Inspiro) do 148 pasażerów (Metropolis).
Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi stałe obserwacje i
analizy napełnienia w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Dzięki temu
możliwe jest elastyczne reagowanie na potrzeby i wprowadzanie doraźnych korekt w rozkładach jazdy.
Od poniedziałku, 30 marca,
weszły w życie również zmiany
rozkładów jazdy. Odzwierciedlają one zmiany w ruchu pasażerów. Poranny i popołudniowy
szczyt zaczynają się wcześniej
niż dotychczas i trwają krócej.
Dodatkowo rano, na trasę linii
190 między CH Marki a metrem
Ratusz Arsenał, wyjechały kolejne autobusy, dzięki czemu podjeżdżają na przystanki co 5 minut zamiast co 7,5 minuty. O
ostatnich zmianach w rozkładach jazdy można przeczytać na
RK
stronie um.warszawa.pl.

Telefoniczne i internetowe
wsparcie psychologiczne
dla mieszkańców Ursynowa
Od 30 marca zapraszamy mieszkańców Ursynowa do skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych
udzielanych przez specjalistów z dzielnicowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Porady i konsultacje są udzielane za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych.
Zapisy prowadzone są pod nr telefonu 22 443 75 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-16.00 lub drogą mailową –
pik@ursynow.pl.
Porad udzielają specjaliści Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:
– specjalista terapii uzależnień
– psycholog ds. rodzinnych i opiekuńczych
– psycholog dla dzieci
– psycholog – mediator
– psycholog dla młodzieży i młodych dorosłych
– psycholog – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
- Od kilku tygodni wszyscy mierzymy się z okolicznościami,
które jeszcze miesiąc temu były nie do wyobrażenia. Na początku marca nie uwierzylibyśmy nikomu, kto kreśliłby wizję zamkniętych granic, tysięcy ludzi w kwarantannie i powszechnej
obawy o zdrowie nasze i naszych bliskich. Niestety, to odbija się
kondycji psychicznej najbardziej wrażliwych mieszkańców naszej dzielnicy. To z myślą o nich zorganizowaliśmy możliwość skorzystania z porady psychologa przez telefon lub internet. Żeby
nikt w tych trudnych czasach nie został sam ze swoimi problemami, obawami czy rozterkami – mówi zastępca burmistrza
Jakub Berent.
Bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać przez telefon także w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zainteresowanych
mieszkańców prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 118 21 82
(od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00) oraz pod nr
telefonu 506 129 696 (we wtorek, w godz.10:00 – 16:00; w środę, w godz. 9:30 – 15:30; w czwartek, w godz. 10:00 – 16:00).

Mobilne punkty odbioru
elektrośmieci nieczynne
do odwołania
W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego
wstrzymano do odwołania realizację zleceń odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych oraz obsługi sobotnich punktów zbierania na terenie Warszawy. W związku z tym Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na parkingu obok ul. Gandhi (przy
kortach) również został zawieszony do odwołania. Władze dzielnicy proszą o niepozostawianie elektrośmieci obok punktu.
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Zmiany organizacji pracy urzędu na Mokotowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa, w każdy poniedziałek, do odwołania, w zakresie obsługi mieszkańca - Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje do godz. 16:00!
Do urzędu zostanie wpuszczonych tyle
osób, ile jest czynnych stanowisk. Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku.
Prosimy o zrozumienie, a jednocześnie
dziękujemy za dotychczasowa postawę.
Wydział Obsługi Mieszkańców działa jako kancelaria do przyjmowania dokumentów. Działania te są podejmowane w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem.
Zachęcamy do korzystania z przelewów
pieniężnych, przełożenia osobistej wizyty

w urzędzie i korzystania z telefonicznych i
elektronicznych form kontaktu.
Informacja ogólna
tel. (22) 44 36 500 lub (22) 44 36 501,
(22) 44 36 517, (22) 44 36 518,
mokotow.wom@um.warszawa.pl
Odpady komunalne, ochrona środowiska
tel. (22) 32 54 575 lub (22) 44 36 360,
mokotow.odpady@um.warszawa.pl
Przekształcenia
tel. (22) 32 54 616, (22) 433 65 81, (22)
32 54 573,
mokotow.przeksztalcenia@um.warszawa.pl
Oświata
tel. (22) 44 36 670,
mokotow.wow@um.warszawa.pl
Sprawy księgowe dot. wieczystego
użytkowania gruntu

tel. (22) 44 36 561 lub (22) 44 36 563,
mokotow.wbk@um.warszawa.pl
Sprawy księgowe dot. dzierżaw i zajęcia
pasa drogowego
tel. (22) 44 36 486 lub (22) 44 36 488,
mokotow.wbk@um.warszawa.pl
Sprawy księgowe dot. odpadów
komunalnych
tel. (22) 44 36 545 lub (22) 44 36 547,
mokotow.wbk@um.warszawa.pl
Sprawy księgowe dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. (22) 44 36 474 lub (22) 44 36 472,
mokotow.wbk@um.warszawa.pl
Zasoby lokalowe
tel. (22) 44 36 270,
mokotow.wzl@um.warszawa.pl
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (22) 44 36 282 lub (22) 44 36 295,
mokotow.wzl@um.warszawa.pl
Sprawy społeczne
tel. (22) 443 67 40,
mokotow.wsz@um.warszawa.pl
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i
alimentacyjne
Referaty Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ograniczyły funkcjonowanie:
Punkt przy ul. Dąbrowskiego 71 będzie
przyjmował mieszkańców we wtorki w
godz. 8.00 – 12.00. tel. 22 443 67 62; 22 443
67 64; 22 443 67 69; 22 325 46 48.
Punkt przy ul. Sieleckiej 10 będzie przyjmował mieszkańców w środy w godz. 8.00
– 12.00. tel. 22 443 67 58; 22 443 67 53; 22
443 67 55; 22 443 67 50; 22 443 67 57.

Rocznica śmierci Jana
Bytnara ps. „Rudy”
Czas płynie. 77 lat temu zmarł Jan Bytnar ps. „Rudy” –
bohater Szarych Szeregów, podharcmistrz, dowódca hufca „Południe” Grup Szturmowych, jeden z bohaterów
książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec.
Aresztowany w nocy z 22 na 23 marca 1943 roku przez gestapowców w mieszkaniu Bytnarów przy al. Niepodległości 159. Został odbity przez Grupy Szturmowe w akcji pod Arsenałem w piątek 26
marca 1943 podczas przewożenia po przesłuchaniu z siedziby Gestapo w al. Szucha na Pawiak. Torturowany i brutalnie bity podczas
kolejnych przesłuchań przez Gestapo. W wyniku ciężkich i rozległych obrażeń zmarł 30 marca 1943 roku.
Jan Bytnar „Rudy” został w 1943 roku pośmiertnie mianowany
harcmistrzem, porucznikiem i odznaczony Krzyżem Walecznych.
Jest pochowany w kwaterze Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
30 marca w imieniu samorządu Mokotowa złożono wiązankę
kwiatów pod tablicą upamiętniającą Janka Bytnara „Rudego” przy
al. Niepodległości 159

Struktura planu wydatków
dzielnicy Mokotów

Kończymy I kwartał i chcieliśmy pokazać, jak przedstawia się struktura planu wydatków dzielnicy Mokotów.
Na 19 marca br. budżet Dzielnicy wynosi 1 015 640 216 zł, czyli jesteśmy jedyną dzielnicą m. st. Warszawy z ponadmiliardowym
budżetem. W tym budżecie ponad 70% stanowią wydatki na edukację i sprawy społeczne. Obecna sytuacja będzie miała wpływ na
wykonanie tego budżetu.
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Konsumenci chcą mieć wybór i dostęp do wiedzy

Zakaz mentoli nie zmieni palaczy...

Prawie połowa palaczy wybiera dziś papierosy mentolowe lub z kapsułką. Już
od 20 maja br. będą ich pozbawieni, bo zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży
wyrobów tytoniowych
o takim aromacie.
Badania konsumenckie pokazują, że zakaz nie wpłynie radykalnie na rzucenie palenia. Prawie 90% palących mentole będzie palić nadal. Tylko co? Na
rynku pozostaną jedynie alternatywy pod postacią e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu typu IQOS.
W badaniu zrealizowanym na
zlecenie Forum Konsumentów
w styczniu 2020 r. na reprezentatywnej próbie Polaków, firma
badawcza Maison&Parners ustaliła, że mało kto wie o nowych
przepisach i planowanych zmianach, a sami palacze nie rozu-

mieją czemu ma służyć pozba- dzenia i samoróbek. Te, które
wianie ich wyboru.
dotychczas sprzedawano na
czarnym rynku zawierały więGroźne samoróbki
cej szkodliwych substancji i groź51 proc. palących papierosy nych dla zdrowia chemikaliów,
mentolowe odpowiedziało, że po niż jakikolwiek wyrób produkowprowadzeniu zakazu przerzucą wany w fabryce, objęty reżimem
się na inne papierosy, 20 proc. technologii i akcyzą. Zmiana
będzie kupowało dalej mentolo- przepisów nie poprawi zatem
we, ale na czarnym rynku z nie- zdrowia Polaków. Tylko 12 proc.
legalnych, często niebezpiecz- palących mentole po wprowanych źródeł, 16 proc. wybierze dzeniu zakazu rozważy rzuceprodukty alternatywne o mento- nie palenia lub zechce potraktolowym aromacie jak e-papierosy wać brak ulubionych papierolub podgrzewacze tytoniu, które sów w sprzedaży jako impuls do
w 2017 roku wprowadzono do podjęcia kolejnej próby rzucenia
Polski pod nazwą IQOS, a 2 proc. palenia.
będzie samodzielnie sobie przyBrak informacji
gotowywać papierosy smakowe.
Zaledwie 18 proc. ogółu PoTe opinie potwierdzają przypuszczenie, że zakaz nie zmniejszy ra- laków i 35 proc. palaczy wie, że
po 20 maja znikną papierowy
dykalnie liczby palących.
Niebezpiecznie
brzmią mentolowe ze sklepów, kiosków
zwłaszcza deklaracje zakupu i drogerii. Pozostali zostaną tym
wyrobów niewiadomego pocho- zaskoczeni.

– Polacy nie lubią jak im się
ogranicza wolność wyboru, nawet jeśli generalnie zgadzają się
do zasady, że palenie szkodzi
zdrowiu, podobnie jak jedzenie
w nadmiarze słodyczy – uważa
Agnieszka Plencler, prezes Fundacji Forum Konsumentów. Podczas konferencji prasowej wprowadzającej kampanię informacyjną #zakazmentoli mówiła,
że same zakazy nie zmieniają postaw. Tak samo usunięcie ze szkół
automatów do sprzedaży batoników nie zmieniło apetytu młodych konsumentów. Ludziom
trzeba przede wszystkim tłumaczyć, co im szkodzi, bo tylko takie kampanie trwale zmieniają
zwyczaje. Zakazy to działania
efektowne, ale mało skuteczne.
Zakaz sprzedaży mentoli jest
efektem wdrożenia w Polsce dyrektywy unijnej, która narzuciła
krajom członkowskim wycofa-

nie z rynku każdego wyrobu tytoniowego, który swoim smakiem miałby uprzyjemniać palenie. Od dłuższego czasu zniechęca się palaczy informacjami
na opakowaniach papierosów,
jak bardzo szkodzą zdrowiu i zakazem palenia w miejscach publicznych. Jednak ciągle 9 mln
Polaków sięga codziennie po papierosa. Ilu z nich pali w domu,
także przy niepalących domownikach w tym przy dzieciach?

Lepiej rzucić

– Czy wprowadzenie zakazu
sprzedaży papierosów mentolowych oraz z kapsułką to dobra
metoda, by nakłonić palaczy do
porzucenia nałogu? – pyta socjolog, prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego. – Z
pewnością trzeba namawiać ludzi do rzucenia albo przynajmniej ograniczenia palenia, ale trze-

ba zrozumieć w jaki sposób takie
działania powinny być podejmowane. Niestety, zakazy nie zawsze
przynoszą oczekiwane rezultaty.
Federacja Konsumentów też
zachęca do rzucenia palenia. Jeśli
jednak jesteś palaczem, który nie
jest w stanie pozbyć się nałogu –
nie wspieraj szarej strefy, bo nigdy nie będziesz mieć pewności co
ci sprzedano i jak to wpłynie na
twoje zdrowie. Poza oczywistym
faktem, że wspieranie przemytu
lub mafijnych wytwórni jest zwyczajnie nieetyczne. Jeśli już musisz
palić, lepiej korzystaj z alternatywnych metod, ale dobrze przebadanych, takich jak e-papierosy
i podgrzewacze tytoniu.
Na stronie internetowej
https://zakazmentoli.pl można
przeczytać o sposobach na rzucenie palenia a także poznać badania dotyczące konsumpcji paEB
pierosów w Polsce.

Dodatkowa bonifikata dla mieszkańców
Trwa przekształcanie warszawskich gruntów. Właściciele lokali
lub budynków jednorodzinnych
oraz spółdzielnie mieszkaniowe
otrzymali właśnie dodatkową 98- i
99-procentową bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych za
2019 i 2020 rok. W dniu 19 marca
uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
m.st. Warszawy.
– Przekształciliśmy już 88 proc. gruntów,
wydając kilkaset tysięcy dokumentów. Niestety, część osób nie dopilnowała formalności
i nie zgłosiła nam w terminie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą. A do
części mieszkańców nie trafiły jeszcze informacje o jej wysokości. Nie chcieliśmy, by warszawiacy na tym stracili, dlatego wprowadziliśmy
dodatkowe bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Przypomnijmy. Przekształcenie z mocy
prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy
właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego. Opłata przekształceniowa jest
wnoszona przez okres 20 lat. Samorządy
mogły udzielić, na podstawie uchwały rady,
bonifikaty od tej opłaty. Warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę – jeśli
wpłacą kwotę jednorazowo. Następnie stołeczni radni rozszerzyli jej zakres również o
garaże i miejsca postojowe, umożliwiające
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. powinni już
zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą i zapłacić należność do
końca lutego br. Terminy na zgłoszenie i zapłatę minęły również dla części osób, które
otrzymały zaświadczenia po 30 listopada
ubiegłego roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, opłatę przekształceniową za 2019 rok wnosi się do 29
lutego 2020 r. a pozostałe opłaty do dnia 31
marca każdego roku (co wynika z art. 7 ust. 5).
Osoby, które tego nie zrobiły, powinny
wnieść pełną opłatę przekształceniową za
rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej). A 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie
naliczona za pozostały okres 19 lub 18 lat.
W czwartek 19 marca radni przyznali osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lo-

kali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 98% bonifikatę od rocznych opłat
przekształceniowych należnych za 2019 i 2020
rok. A 99 procent osobom i spółdzielniom,
które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni
okres użytkowania wieczystego oraz osobom,
o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy. Powyższe bonifikaty obejmują również opłaty
wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.
– Przyjęte właśnie rozwiązanie pozwoli
mieszkańcom na skorzystanie z ulgi w pełnym zakresie, bez konieczności uiszczenia w
całości rocznej opłaty przekształceniowej za
2019 i 2020 r. Osoby, które musiałby teraz
wpłacić 500 zł zapłacą tylko 10 lub 5 zł. A
w związku z zagrożeniem epidemicznym
apeluję o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną – dodaje prezydent.
Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników
wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców
trafiły już dokumenty dotyczące 88 procent
nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w
prawo własności.
Zaświadczenia dla części z pozostałych
nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie – m. in. ze względu na konieczność zlecenia i sporządzenia operatów
szacunkowych (dotyczy to przede wszystkim
domów jednorodzinnych, dla których w
dniu przekształcenia nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego). Uchwała wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewódzKR
twa Mazowieckiego.

Miejskie parki, lasy, bulwary,
plaże i zieleńce niedostępne
Od środy, 1 kwietnia, do odwołania stolica zamyka
ogrodzone tereny zieleni. Aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, apelujemy również do mieszkańców o niekorzystanie z terenów rekreacyjnych.
W związku z rządowymi obostrzeniami, dotyczącymi stanu epidemii, mieszkańców obowiązuje zakaz przebywania na plażach i
terenach zieleni, pełniących funkcje publiczne. Dotyczy on parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i
zoologicznych oraz ogródków jordanowskich. W trosce o zdrowie,
mieszkańcy nie powinni także korzystać z placów zabaw, siłowni
plenerowych i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Stołeczne lasy również będą niedostępne dla spacerujących.
Parki, zieleńce, ogrody działkowe i obszary łęgów zajmują aż
11,2% powierzchni Warszawy, z kolei 15,5% to lasy miejskie. W stolicy znajduje się aż 88 parków oraz 258 skwerów i zieleńców, z czego 1022 ha należy do miasta. Zgodnie z zaleceniami rządowymi, od
środy (1 kwietnia) zamknięte zostaną tereny ogrodzone o łącznej powierzchni 9,42 ha. W pozostałych miejscach, również na plażach i bulwarach, pojawią się plakaty o obowiązującym zakazie wstępu. Tereny zieleni, tak jak dotychczas, będzie kontrolować Straż Miejska.
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Budowniczowie ursynowskiego odcinka POW nie próżnują
dzo już zaawansowanych odcinków
wschodnich POW oraz łącząca docelowo ulicę Rosoła z wilanowską ulicą
Branickiego. Obecnie wykonywane są
prace ziemne w miejscach połączenia
tych estakad ze skarpą ursynowską.
Zapewne już w kwietniu zostaną one
już połączone z powierzchnią gruntu
na skarpie.
Praktycznie cały tunel, poza kilkoma odcinkami przejazdowymi, pokryty jest stropem. Właśnie na tych
odcinkach komunikacyjnych przygotowywane są ściany szczelinowe,
umożliwiające dalsze prace wykończeniowe. Trzeba pamiętać, że na części swojego biegu tunel jest dwupoziomowy. Górny poziom - ten bezpośrednio pod stropem powierzchniowym jest już w dużej części opróżniony z ziemi. Natomiast na dolnym poziomie, będącym docelowo szlakiem
jezdnym POW, trwają obecnie intensywne prace. Widać to dobrze na odcinku podziemnym w rejonie dawne-

go ronda Krahelskiej przy al. KEN, w
miejscu przebiegu tunelu metra nad
trasą samochodową. Opróżniana jest
ziemia, aby następnie możliwe było
rozpoczęcie prac nad kolejnymi odcinkami płyty dennej.
Również dużo nowego widać na zachód od ulicy Pileckiego. Na wysokości ul. Polskie Drogi wyłania się żelbetonowa konstrukcja, gdzie będzie zlokalizowane centrum zarządzania tunelem. W tym rejonie będzie również
wybudowana zachodnia wyrzutnia
spalin z tunelu POW. Została również
wykonana żelbetonowa konstrukcja
zjazdu z POW, przebiegającego bezpośrednio nad trasą S-2, tuż przed zachodnim wlotem do tunelu.
Praktycznie całkowicie wykonano
już budowę zjazdów i dojazdów w części węzła Ursynów - Zachód, umożliwiające połączenie z istniejącym zakończeniem trasy S-2, czyli słynną “nawrotką”. Prace połączeniowe mogły
być już dosyć dawno realizowane, gdy-

by nie brak zgody miasta na wyłączenie nawrotki i zmianę organizacji ruchu. Urząd miasta, obawiając się perturbacji komunikacyjnych, zażądał
opracowania nowej koncepcji organizacji ruchu w rejonie przebiegu wiaduktu S-2 nad ul. Puławską.
- Odbyło się już kilka spotkań z Urzędem Miasta w tej sprawie - mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa oddziału warszawskiego Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- Po ostatnim spotkaniu zostało ustalone, że Astaldi opracuje kolejną propozycję realizacji robót. Taka propozycja została przygotowana i przekazana
do miasta. Obecnie czekamy na stanowisko miasta - wyjaśnia rzeczniczka
prasowa Małgorzata Tarnowska. Na
dzień dzisiejszy stanowiska miasta
brak. No więc musimy poczekać i my.
Jest to jednak bardzo niepokojące wobec istniejących już opóźnień i niepewnej perspektywie utrzymania obecnego tempa prac.

Rzecznik prasowy firmy Astaldi wyjaśnia

Bogusław Lasocki
Epidemia COVID-19 nie spowodowała zatrzymania prac przy
budowie ursynowskiego tunelu
Południowej Obwodnicy Warszawy. Zadania realizowane są
bez przerwy, praktycznie bez
widocznych ograniczeń zasięgu
i tempa.
Część prac jest co prawda niewidoczna - należą do nich prace tunelowe oraz wydobywanie i wywóz ziemi
spod stropów tunelu, niemniej rosnące wysypiska ziemi, wykorzystywanej
do budowy nasypów drogowych

POW, wskazują na intensywność prac, werzyści nową drogę rowerową. Drorównież podziemnych.
ga rowerowa jest pokryta asfaltem,
czemu jazda będzie zdecydoNowa jezdnia ul. Płaskowickiej dzięki
wanie wygodniejsza i przyjemniejjuż gotowa
sza niż na wcześniej budowanych
Ulica Płaskowickiej, a może w drogach rowerowych pokrytych kostszczególności odcinek pomiędzy uli- ką, miejscami już poprzemieszczaną
cą Pileckiego i Roentgena, to jedno z i wystającą ponad sąsiadującą poważniejszych miejsc , ze względu na wierzchnię.
planowaną obsługę części ruchu węPo oddaniu POW do eksploatacji
zła Ursynów – Zachód. Od wtorku całkowicie zmodyfikowana ulica Płakierowcy mogą już jeździć nową jezd- skowickiej będzie wykorzystana do
nią ulicy Płaskowickiej. Prowadzi ona zjazdów z trasy S-2. Nowy odcinek
od ulicy Pileckiego aż do ulicy Gan- północny, posiadający obecnie po jeddhi, a dokładniej kilkadziesiąt me- nym pasie ruchu w każdą stronę, statrów poza nią. Jezdnia południowa, nie się docelowo odcinkiem z dwudotychczas eksploatowana, została jezdniowymi jezdniami, ułatwiając
wyłączona z ruchu. Będą tam pro- zdecydowanie przejezdność w tym
wadzone prace adaptacyjne i remont, miejscu.
dostosowujący tę ważną arterię do
Bardzo optymistycznie wygląda ponowych potrzeb węzła Ursynów - Za- kryta już nawierzchnią asfaltową pochód Południowej Obwodnicy War- łudniowa końcówka ulicy Gandhi, doszawy. Na „nową” Płaskowickiej po- chodząca do ulicy Płaskowickiej. Niewróciły już autobusy. Piesi otrzyma- stety, na połączenie z tym ostatnim
li wychodny szeroki chodnik, zaś ro- odcinkiem ulicy Gandhi będziemy

musieli jeszcze sporo poczekać. Optymistycznie wyglądająca nowa nawierzchnia asfaltowa od strony Płaskowickiej oddzielona jest od ciągu
komunikacyjnego przegrodami w
dwóch miejscach. Prace dostosowawcze w rejonie połączenia ulicy Gandhi
z ulicą Alternatywy, z budową zaplanowanego w tym miejscu ronda
włącznie, nie zostały jeszcze podjęte
i eksploatowany już od ubiegłego roku nowy wybudowany przez miasto
odcinek Gandhi, kończy się zawrotką
kilkanaście metrów za ul. Alternatywy. To pozornie nie trudny i krótki
odcinek, jednak wymaga wiele robót
adaptacyjnych. Wykonawca pytany o
termin oddania do eksploatacji niechętnie odpowiada, że wraz z oddaniem do użytku całego ursynowskiego odcinka POW. Nieoficjalnie i na
podstawie obserwacji można mieć
nadzieję, że będzie to nieco wcześniej.
Zapewne nie później, niż do zakończenia estakady zjazdowej i równole-

głej jezdni wjazdowej na POW od strony ulicy Płaskowickiej. Jednak patrząc
na front i zakres prac, raczej nie będzie to w tym roku.

Postęp prac
widoczny
Żeby nie narazić się na zarzut naiwnego optymizmu, nie uważam, że
widoczne efekty prac odpowiadają naszym oczekiwaniom. Miało być więcej, inaczej, a w tych miesiącach już
bliski, ścisły finał. Jednak zaistniałe
niekorzystne uwarunkowania spowodowały widoczną rozbieżność z wcześniej wskazywanymi terminami. Nie
zmienia to faktu, że każde - co kilka tygodni - oglądanie budowy, pokazuje
nowe, zrealizowane już prace i przygotowania do kolejnych.
Od strony wschodniego wylotu tunelu POW główne prace betoniarskie
zostały zrealizowane. Również całkowicie zostały wykonane dwie żelbetonowe estakady - prowadząca do bar-

Oceniając widoczne efekty prac budowlanych trzeba pamiętać
o uwarunkowaniach wynikających z coraz bardziej rozwijającej się u nas, a zwłaszcza poza Polską, pandemią COVID-19.
Jest to niewątpliwe utrudnienie, a dalsze konsekwencje rozwoju epidemii, bez popadania w zbędny pesymizm, są trudne
do przewidzenia. Poprosiłem o ocenę bieżącej sytuacji Mateusza Witczyńskiego rzecznika prasowego Astaldi, wykonawcy
ursynowskiego POW.
Bogusław Lasocki: Czy praca przy budowie tunelu idzie dotychczasowym
tokiem?
Mateusz Witczyński: W Astaldi już od lutego funkcjonują specjalne zasady mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Przestrzenie wspólne oraz sanitariaty wyposażono w płyny do dezynfekcji rąk (przy wejściach do biur, w toaletach, oraz jadalniach), a kuchnie wyposażono w płyny do naczyń o działaniu dezynfekującym. Przekazano Informacje o sposobach zachowania higieny osobistej oraz charakterystyce zagrożenia (ulotki n/t prawidłowego mycia rąk, informacje GIS). Przekazano również informacje o numerach alarmowych, rekomendacji pozostania w domu w razie objawów grypowych, a
w przypadku spełnienia warunków GIS, kontaktu z lokalną inspekcją sanitarną.
Wprowadziliśmy również dyżury polskich pracowników, by na wszelki wypadek mogli pomóc zagranicznym kolegom w kontakcie z tymi instytucjami.
Niezbędne było wprowadzenie zakazu realizacji podróży służbowych z użyciem transportu zbiorowego oraz zawieszenie wyjazdów do domów pracowników pochodzących z obszarów objętych epidemią. Zarekomendowaliśmy
ograniczenia podróży oraz uczestniczenia w dużych skupiskach ludzi. Wszelkich podejrzane zdarzenia raportowane są do centrali firmy. Również dokumentowane są występujące utrudnienia w funkcjonowaniu firmy, spowodowane działaniami prewencyjnymi wprowadzanymi na świecie w związku z SARS-CoV-2.
Zasady te zaostrzono w marcu wprowadzając na kontrakcie S - 2 dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci:
- śluzy przy biurze (nikt spoza niego nie może wejść na teren budynku, dokumenty są na bieżąco zabierane po powiadomieniu telefonicznym)
- rotacyjny system pracy
- maksymalizację wykorzystania możliwości pracy z pojazdów służbowych
- kontaktowanie się innymi pracownikami za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej nawet w sytuacjach
polowych
- przeprowadzanie spotkań online
- utworzono śluzę dokumentacyjną tak osoby z zewnątrz pozostawiały dokumenty przy wejściu
- wprowadzono pracę w systemie 1 pok. 1 osoba, maksymalna koncentracja 2 os. / pok.
- walczymy o możliwość zakupu dodatkowych środków ochrony osobistej (maseczki, gogle, rękawiczki)
Czy rozwijająca się epidemia wpływa na zdolność realizacji zadań planowych, czy tez wszystko realizowane jest
zgodnie z harmonogramami?
Sytuacja jest bardzo trudna, ale staramy się utrzymać ciągi produkcyjne jednocześnie zapewniając naszym pracownikom, podwykonawcom i partnerom najwyższy z możliwych poziomów bezpieczeństwa. Wymaga to wielu ponadstandardowych czynności, ale dokładamy wszelkich starań by utrzymać produkcję na właściwym poziomie. Pomimo trudności udało się na przykład wdrożyć zmiany w organizacji ruchu na ul. Kokosowej. Trwają prace w tunelu i na powierzchni. Jednakże pomimo zwiększonych wysiłków i starań, wprowadzonych procedur bezpieczeństwa
(rotacja, częsta dezynfekcja, konieczność zwiększenia dystansu między pracownikami, realizowanie pracy zdalnej
przez część personelu) wobec braku dostępności środków ochronnych - skutkują znacznym zmniejszeniem wydajności realizowanych prac, w szczególności wewnątrz tunelu.
Jakie fazy prac są obecnie realizowane i co będzie robione w najbliższym czasie?
Obecnie pracujemy przy wykopie podstropowym z tunelu, budowie nasypów zasypek, prowadzimy roboty drogowe na ul. Płaskowickiej, Pileckiego i projektowanej drodze dojazdowej nr. 3. Wykonujemy konstrukcję stropu pośredniego tuneli, przygotowujemy ściany szczelinowe do robót wykończeniowych. Trwają również prace budowlane przy centrum zarządzania tunelem, oraz roboty sanitarne przy zbiornikach technicznych, kanalizacji deszczowej
i zbiornikach retencyjnych, a także realizowana jest budowa przyłącza wody do centrum zarządzania tunelem.
Czy na dzień dzisiejszy są jakieś utrudnienia w zakresie współpracy z kooperantami?
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, na całym świecie warunki prowadzenia biznesu, w tym rządowe dyspozycje zmieniają się z dnia na dzień. Na razie obserwujemy sytuację i staramy się stawiać jej czoła. Większość robót jest kontynuowana, ale są podwykonawcy którzy mają problemy zapewnieniem pełnej obsady kadrowej. Wspieramy ich, trzeba mieć jednak na uwadze fakt iż praktycznie połowa pracowników w branży budowlanej pochodzi z poza Polski,
narodowe programy powrotowe realizowane np. Przez Ukrainę, znacznie obniżą potencjał całej branży budowlanej
w Polsce. Na co działające na rynku podmioty nie mają wpływu, ani nie mogły tego przewidzieć.
Dodatkowo od Podwykonawców kluczowych branż wpływają zapowiedzi zmniejszenia zaangażowania lub całkowitego wstrzymania prac z uwagi na niemożność dostatecznego zabezpieczenia Personelu przed zakażeniem SARS-CoV-2 (Covid-19).
Skonkretyzowały się już rozmowy z miastem dotyczące rozpoczęcia prac przy zawrotce S-2
2/Puławska?
Na bieżąco przygotowujemy dokumentację będącą podstawą rozmów pomiędzy zamawiającym a Miastem Stołecznym Warszawa.
Może jeszcze jakieś refleksje?
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom, podwykonawcom i partnerom, którzy są z nami w
tym trudnym czasie i pomimo dodatkowych kłopotów, obaw o przyszłość pracują z nami. Doceniamy to.

Kępa Zawadowska
– królestwo ptaków
Kępa Zawadowska i znajdujące się niedaleko Wyspy Zawadowskie to jedne z
ciekawszych przyrodniczo miejsc w Warszawie. Od zagęszczonych osiedli te niezwykłe tereny dzieli zaledwie kilka minut jazdy rowerem czy samochodem.
W trakcie pandemii koronawirusa warszawiacy tłumnie korzystają z terenów zielonych. Należy jednak pamiętać o rozwadze i unikać kontaktu z innymi. Jednym z miejsc, które na to pozwalają, może być właśnie położona na skraju Wilanowa Kępa Zawadowska, jednak korzystając z
uroków wiosny, pamiętajmy, by unikać kontaktów
z ludźmi i zastosować się do zaleceń administracyjnych w trakcie pandemii.

„Olęderscy” osadnicy
Okolice Kępy Zawadowskiej stanowiły część
dóbr dworskich związanych z obecnym Wilanowem. Były to jednak tereny zalewowe i nie zachowały się dokumenty dotyczące ich zagospodarowania. Dopiero w XIX wieku posiadacze dóbr
wilanowskich Potoccy zaproponowali osadnikom
z Niderlandów i Fryzji osadnictwo. Protestanccy
przybysze nazywani byli Olendrami i zajmowali się
zagospodarowaniem terenów leśnych i podmokłych rejonów nad rzekami. Zazwyczaj osiedlali się
w małych grupach liczących kilkadziesiąt rodzin.
W początkach XX wieku społeczność Kępy Zawadowskiej liczyła niespełna 300 osób mieszkających w 35 domach. Mimo że mieszkańcom bliżej
było do Holendrów, Mennonitów czy Fryzów, w
1944 roku zmuszeni byli opuścić te tereny i udać
się do Niemiec.
Najcenniejszym świadectwem trwającej ponad
100 lat bytności jest cmentarz przy ulicy Sytej założony około 1832 roku. Obecnie przetrwało ledwie kilka nagrobków z inskrypcjami w narzeczu
dolnoniemieckim.

Ptasia kraina
Znacznie bardziej od historycznej tkanki interesująca na Kępie Zawadowskiej jest część przyrodnicza. Miejsce to jest bowiem przepięknym przykładem dzikiej pradoliny Wisły całkiem niedaleko potężnych osiedli. Obok znajdziemy zaś poprzetykany kanałami odwodniającymi i wierzbami krajobraz rodem z Żuław Gdańskich, będący
pozostałością właśnie po Olędrach.

Kępa Zawadowska znana jest przede wszystkim
z... kęp, czyli piaszczystych łach na Wiśle, które na
wysokości Zawad rozdzierają królową polskich
rzek. Piaszczyste wyspy i mielizny są wyjątkowo
bogatym ekosystemem pełnym ptaków, ryb, ssaków i płazów. Nie da się jednak ukryć, że to latające zwierzęta mają tu swój prawdziwy raj, czego
dowodem są liczne miejsca żerowania ptaków
siewkowych oraz czapli siwych i białych. Łącznie,
od połowy lat 90-tych XX wieku do końca 2002 r.
regularnie występowało tu 155 gatunków ptaków, w tym 85 gniazdujących.
By chronić ten wyjątkowy obszar utworzono
w 1998 roku rezerwat Wyspy Zawadowskie o powierzchni 530,28 ha. Rezerwat położony jest na
odcinku od 493 do 498 km biegu rzeki. Obejmuje wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące
Wisły. Tak, jak całe międzywale Wisły warszawskiej, położony jest w obszarze szczególnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły,
w strefie szczególnej ochrony ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Wyspy Zawadowskie należą także do krajowej
sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.
Na położonych w rezerwacie wyspach i łachach
piaszczystych gniazdują śmieszki, mewy siwe, pojedyncze pary mewy srebrzystej i czarnogłowej, rybitwy rzeczne i białoczelne oraz nieliczne sieweczki rzeczne i obrożne. Ptaki tworzą wielogatunkowe kolonie liczące kilkaset i więcej gniazd.
Różne gatunki gnieżdżą się tu koło siebie. Ptaki w
zależności od gatunku zajmują różnego typu siedliska i miejsca w kolonii. Ciekawostką jest np. rybitwa białoczelna. W 2009 roku na piaszczystych
wyspach rezerwatu stwierdzono gniazdowanie
60 par, co stanowi aż 7 procent populacji krajowej.W rezerwacie stwierdzono też obecność orła
bielika. Można tu także obserwować związane z
wodą ssaki: bobry, wydry, norki amerykańskie
czy arczowniki ziemnowodne.
Należy jednak pamiętać, że nie wolno wchodzić
na wydmy i łachy. Ptaki należy obserwować z
brzegu rzeki. Niestety, ten wyjątkowo cenny rezerwat jest zagrożony przez człowieka. Szkodzi mu
pobliska żwirownia. Innym problemem jest też
niszczenie rezerwatu przez miłośników sportów
motorowych, którzy przy niskim stanie wody urządzają sobie rajdy quadami po łachach.
Piotr Celej
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Rozmawiamy z Maciejem Stuhrem, odtwórcą roli Pawła Rudnickiego w filmie „Sala samobójców. Hejter”

Ten film to fikcja dogoniona przez życie

JOANNA SŁAWIŃSKA: Jan
Komasa nie po raz pierwszy wpisuje się swym najnowszym filmem, w taki nurt polskiego kina,
które niesie ważny przekaz. Tym
razem reżyser odnosi się do aktualnych zjawisk związanych z
możliwościami internetu i jego
wpływem na życie publiczne. W
„Sali samobójców. Hejter”, zagrał Pan wyraziście i wiarygodnie złożoną postać człowieka,
który obawia się ujawnić publicznie pewien ważny element
swego życia. Jest kandydatem
na prezydenta miasta, który, jeśli chce wygrać, musi się odnaleźć w realiach. Czym dla Pana
jest udział w tym filmie?
MACIEJ STUHR: Przede
wszystkim jest spotkaniem z Jankiem Komasą, który od swojego
debiutu przykuł moją uwagę jako niezwykle ciekawy artysta,
mający coś nowego do powiedzenia, znajdujący nową formę
nawiązania porozumienia z młodą publicznością.
Poza tym jestem człowiekiem,
którego hejt nie ominął w życiu,
chociaż przez wiele lat się przed
nim strzegłem… aż tu nagle! No
i temat, który wart jest niejednego filmu i dyskusji, a myślę,
że teraz, za sprawą Janka Komasy, powróci w rozmowach i
w refleksji o tym, do czego zmierzamy, czym jest internet, jakie
zagrożenia może stwarzać, jakie potrzeby ludzkie zaspokaja,
dlaczego wyciąga z niektórych
ludzi to, co najgorsze.
Rzeczywiście, coraz bardziej
uświadamiamy sobie te zagrożenia. Ale obserwuję Pana wpisy na Facebooku, jest Pan aktywny. Z jakiego powodu?
Jestem, od czasu do czasu. Jak
mnie coś rozśmieszy, albo rozzłości, to komunikuję się w ten
sposób z moją widownią, a bywa
tak, że moje posty nie żyją tylko
na mojej ścianie, są udostępniane, to się rozchodzi w postępie
geometrycznym. Czasami mój
niewinny żart jest nadinterpretowany we wszystkie możliwe sposoby, co mnie zadziwia i niekiedy powstrzymuje od zbytniej aktywności w sieci.
Rzeczywiście jest to olbrzymie
zjawisko wirtualnej rzeczywistości. Dla niektórych staje się ona
główną rzeczywistością. Niesie
wiele drogocennych możliwości. Kiedyś znajoma potrzebowała bardzo rzadkiej grupy krwi
dla swojego dziecka, napisałem
post i po 2 godzinach krew była
w szpitalu, więc użycie tej formy przekazu może nawet ratować życie. Ale też nie mam problemu wyobrazić sobie, że jakiś
post czy tweet prezydenta – jednego czy drugiego – wywoła kiedyś wojnę. Albo stanie się to
przez fejkowy post, wykreowany
przez złych ludzi: albo ludzi interesu, albo nawet jakiegoś bota.

nych ludzi” Doroty Masłowskiej,
z udziałem studentów...
To spektakl dyplomowy studentów IV roku Akademii Sztuk
Teatralnych we Wrocławiu. Z
Dorotą Masłowską czułem się
związany właściwie od jej debiutu, to bardzo bliska mi autorka, poprzez zabawy z językiem
polskim, inteligencję i niezwykłe poczucie humoru. A te
wszystkie historie, które są tak
śmieszne, są też podszyte wielką
tragedią, czułością w stosunku
do bohaterów, i dojmująco smutne. Mój tato, który widział próbę generalną, zacytował słowa
z „Wesela” Wyspiańskiego: „historia wesoła, a ogromnie przez
to smutna”.,
Wiosna Ludów w krajach arabskich była możliwa dzięki temu.
Różne protesty, akcje są zwoływane w internecie. Zjawisko jest
rzeczywiście diaboliczne, nieobliczalne w skutkach, pozytywne i negatywne. W „Sali samobójców. Hejter” według scenariusza Mateusza Pacewicza mamy do czynienia z piętrowym
hejtem budowanym już przez
agencję. Bohater z wykonawcy
zleceń staje się wręcz kreatorem
hejterskich ataków wobec ludzi,
wyróżnia się pomysłowością. W
tym właśnie filmie Pana postać
zostaje bardzo mocno dotknięta
hejtem, dochodzi do tragedii.
Jak budowaliście z reżyserem
postać kandydata na prezydenta, Pawła?
Dużo rozmawialiśmy z Jankiem o tym, za jakim politykiem
tęsknimy i jakiego chcielibyśmy
mieć. Jak sobie już mniej więcej
to wymyśliliśmy, to zaczęliśmy
się zastanawiać jakie pułapki
czekałyby na taką postać. Nie
tylko pułapki planowane przez
jego wrogów, ale też pułapki,
które sam na siebie zastawia i w
nie wpada.
Wiemy nie od dziś, jak trudnym i brudnym zajęciem jest polityka, jak wiele zakulisowych
spraw się musi toczyć, jak często
trzeba odchodzić od swoich
przekonań na rzecz polityki. I
nawet często ci, którzy wydają
się najbardziej ideowi, nie są od
tego wolni – potem okazuje się,
że za tym stały pieniądze albo że
ktoś się przefarbował, był narodowcem, jest teraz największym
„lewakiem”, a była kandydatka
lewicy na prezydenta jest nagle
drapieżną
ultraprawicową
dziennikarką, itd. Widzimy, że
to wszystko są jakieś interesy,
tracimy już trochę rozeznanie. A
najgorszym tego efektem jest to,
że tracimy zaufanie. Przestajemy w ogóle wierzyć w cokolwiek. Wstrząsnął mną reportaż
po tragedii na Giewoncie, kiedy ludzi poraził piorun i pytano TOPR-owców: „Czemu żeście tych ludzi tam nie zatrzymywali?” A oni mówili, że zatrzymywali, mówili: „Nie idźcie,
bo uderzy w was piorun”. To
przykład tego, że dzisiaj ludzie
stracili zaufanie do jakichkolwiek racjonalnych nawet ostrzeżeń, chcą się przekonać na własnej skórze, bo tylko wtedy się
dowiedzą. No i niektórzy się dowiedzieli ostatecznie.

blowskiej – widzimy, że świat
nie staje się przez to lepszy. A
ilość tej wiedzy powoduje, że jesteśmy skazani na bezustanną
selekcję zalewających nas informacji. Znajdując jakiś news, który nam wyskakuje na Facebooku, czy jakimś portalu, po
pierwsze musimy ocenić, czy
jest on prawdziwy, a jesteśmy
wychowani w kulturze tego, że
publikacja bardziej jest prawdziwa niż nieprawdziwa. (…)
Musimy dokonać oceny tej informacji, która nas niepokoi.
Jeszcze za czasów mojej młodości istniały pewne wyrocznie,
autorytety, media, które dokonywały za nas selekcji tych informacji: CNN, BBC, wiadomości telewizyjne, gazety, które jednak z tego gąszczu wyławiały
rzeczy prawdziwe, istotne, naprawdę ważne. Dzisiaj każdy tej
weryfikacji musi dokonać sam,
no i kłopoty gotowe.
Powiedział Pan, że może w
ciągu 10 sekund odpowiedzieć
na każde pytanie,.. zaglądając
do internetu, ale jak Pan doskonale wie, jako psycholog z wykształcenia, na najważniejsze,
egzystencjalne pytania nie dostaniemy odpowiedzi tak szybko. Jeśli mamy zalew tych informacji, w dużej mierze niepokojących, następnie podważanych,
to gdzie szukać sensu? Gdzie
Pan znajduje sens?
Ja go znajduję u mojego synka najwięcej. Zaraz po naszej
rozmowie pójdę do domu, przytulę go, pobawię się z nim i zrobię mu obiad – wtedy będę wiedział, jaki jest sens. Żebyśmy się
kochali, żebyśmy walczyli o lepszy świat dla niego i jego przyszłego potomstwa. Banalne, ale
nie mam co do tego żadnych
wątpliwości.
Sensem mojego życia jest moja rodzina i przyjaciele, ludzie i
zwierzęta, przyroda, wokół której żyję.
Dopiero później idzie aktorstwo, które coraz mniej mnie interesuje, bo zakosztowałem
ostatnio reżyserii filmowej i teatralnej. To ma większy sens od
aktorstwa. Aktorstwo jest bardzo piękne, jest niezwykle delikatnym bytem – mówię o rolach,
które się pojawiają i znikają, są
lepsze i gorsze, czasami dana rola jednego wieczoru w teatrze
jest lecąca pod chmury, a drugiego dnia jest bardziej przyziemna. Aktorstwo przypomina
piękny kwiat, który zakwita lub
nie, a reżyseria przypomina bardziej pracę ogrodnika, który nawozi ziemię, orze ją z pługiem,
musi się nagnoić w tych ekskrementach, którymi użyźnia ziemię, wymyśla, gdzie posadzić
ten kwiat, jak go podlewać, jakie
warunki mu zapewnić. Potem
ten kwiat zakwita, a ogrodnik
stoi z boku i patrzy.

Ma Pan wrażenie, że polityka
stała się bardziej cyniczna niż
była kiedyś?
Cyniczna była zawsze i te mechanizmy istniały jak świat światem, natomiast dziś każdy ma
dostęp do całej wiedzy naszej
planety. Mogę wyciągnąć komórkę i odpowiedzieć pani w
10 sekund na najbardziej skomplikowane pytanie. Z jednej strony to błogosławieństwo, z druZ drugiej strony społeczności giej – o czym mówiła Olga ToJest Pan świeżo po premierze
zwołują się w internecie, np. karczuk w swojej mowie no- reżyserowanych przez siebie „In-

Aktorzy narzekają, że jeśli
chodzi o aktorstwo filmowe, to
nie bardzo mają wpływ na całość, w przeciwieństwie do aktorstwa teatralnego – bo nie wiedzą co zostanie z ich kreacji po
montażu.
Jeszcze 2 miesiące temu, gdybym był zmuszony do odpowiedzi na to, czy czuję się bardziej
człowiekiem filmu czy teatru, to
pewnie bym odpowiedział, że
filmu. I jest to rzeczywiście fascynująca przygoda, przy czym
teraz, po moim debiucie jako reżysera teatralnego zauważam,
że jednak film jest niezwykle
ograniczony do technicznego
aspektu – operatorskiego, montażowego itd. – i jeżeli się nie
spełni tych wszystkich elementów, to film zaczyna się sypać,
jest gorszy.
Natomiast w teatrze granicą
jest wyłącznie wyobraźnia, o
czym ponownie się przekonałem i uwierzyłem w teatr na nowo. Po raz trzeci czy czwarty w
życiu pokochałem teatr bardzo
mocno, bo na scenie wszystko
można.
Czy zamierza Pan iść teraz w
kierunku reżyserii?
Jako aktor czuję się człowiekiem bardzo spełnionym i z pewnością będę dalej grał, ponieważ
to uwielbiam, kocham, i jest to
moim przeznaczeniem, natomiast ta przygoda reżyserska
zdecydowanie poszerzyła moje
horyzonty, zelektryzowała mnie
na nowo, odmłodziła. Poczułem
motyle w brzuchu i entuzjazm i
nowe połączenia neuronów w
głowie, których już dawno nie
czułem.
Na razie jestem wypruty, powiem brzydko, po premierze i
nie czas w tej chwili myśleć o nowych projektach, ale słodko ten
owoc smakował, więc kto wie?
Zakosztował Pan też reżyserii filmowej, również w pracy z
młodzieżą.
Tym razem ze studentami w
Warszawie, z którymi pracuję
od paru lat i udało nam się już
nakręcić cztery 30–minutowe
filmy, trzy z nich są już do obejrzenia na moim kanale YouTube „Maciej Stuhr to kanał”: „Milczenie polskich owiec”, „Ding
dong” oraz „Krwawy dziekan”,
bo i horror nakręciliśmy. A nasz
najnowszy film, czyli „II symfonia na wiolonczelę i orkiestrę”

do wielkiego dzieła Pawła Mykietyna, film niemy, eksperymentalny, tylko do muzyki.
Jeszcze powalczy trochę na festiwalach i potem znajdzie się w
sieci, a wszystkie cztery wyjdą
na DVD wydane przez Kino
Świat.
Każdy z tych filmów jest jakąś wprawką, eksperymentem –
razem z moim operatorem Maciejem Puczyńskim postanowiliśmy każdy z tych filmów zrobić
w innej konwencji, w innym
gatunku.
Wróćmy do „Sali samobój ców. Hejter”, filmu, który 6
marca wszedł do kin, a obecnie
można już legalnie obejrzeć go
w sieci. We wrześniowym wywiadzie w ubiegłym roku
https://legalnakultura.pl/pl/czytelnia–kulturalna/rozmowy/news/3345,jan–komasa–nie–zajmuje–stanowiska–robie–filmy, Janek Komasa powiedział mi, że wydarzyły
się niewyobrażalne zbiegi okoliczności. Mówił o tym, że zdjęcia zakończyły się 22 grudnia,
kilka tygodni przed zabójstwem
Pawła Adamowicza, a filmowy
kandydat na prezydenta, który
zostaje zamordowany, ma na
imię Paweł. Zabójca w filmie –
który, podkreślmy, był nakręcony przed tym wydarzeniem, o
scenariuszu nie wspominając –
ma na imię Stefan, tak samo jak
zabójca Pawła Adamowicza.
Jan Komasa, wspomniał również w tymże wywiadzie, że
pierwotna, zapisana w doku mentach, data premiery filmu,
to był 13 stycznia (zamach na
Adamowicza miał miejsce 13
stycznia), ta data akurat się
zmieniła. Co Pan o tym myśli, co
Pan poczuł, kiedy się dowie dział o tych zbieżnościach?
To się wymyka osądowi w
ogóle, cóż o tym myśleć, tylko
ciarki czuć na plecach. Pamiętam, jak w ten tragiczny dla prezydenta Gdańska dzień siedziałem przykuty do telewizora…
Nie wierzyłem własnym oczom
i tylko wymieniałem SMS–y z
Jankiem: „czy ty to widzisz?”, a
on tak samo przykuty do swojego telewizora, pisał, że to jest
niebywałe. Byliśmy zszokowani
tym, jak fikcja została dogoniona przez życie, a nawet to życie
wyprzedziła.
(…) Bo myśmy kręcili political
fiction, a tu nagle się okazuje, że
to nie była fikcja, że to nie tylko
mogłoby się przydarzyć, ale to
się stało, i to na naszych oczach.
(…) I tu muszę pani powiedzieć,
że myśmy w pierwszym odruchu po tragedii w Gdańsku byli
przerażeni, nie tylko tą tragedią,
ale też tym, jak ten film zostanie
odebrany, czy on nagle nie zyska
jakiś aspektów, których byśmy
nie chcieli. Była obawa, że ktoś
nas może posądzić o to, że wykorzystujemy to, co się wydarzyło,
bo film widzowie obejrzą później. Nieprawdopodobna sytuacja, nie do wymyślenia.
I dlatego mówmy wyraźnie,
kiedy ta historia została wymyślona – dużo wcześniej niż miała miejsce historia prezydenta
Gdańska. I tragiczne jest dla nas

to, że fantazja Mateusza Pacewicza, scenarzysty „Hejtera”, pokryła się z rzeczywistością.

Jak Pan przeskakuje z ról komediowych do poważnych i nie
traci wiarygodności? Z jednej
strony jest współpraca z Krzysztofem Warlikowskim w teatrze,
a z drugiej komedie filmowe dla
masowego widza. Nie ma czegoś takiego, że już taki jest Pan
śmieszny i zabawny, że jak
wchodzi na scenę w dramacie, to
się wszyscy śmieją – a to jest,
myślę, koszmar dla aktora. W
poważnym filmie Janka Komasy
gra Pan jedną z najlepszych swoich ról. W sumie w swym życiu
zawodowym nie dał się Pan zaszufladkować.
Chyba zdaję się na moją intuicję i spełniam swoje marzenia, bo moim marzeniem było
zostać jak najbardziej wszechstronnym aktorem. Uwielbiałem rozśmieszać ludzi i do dzisiaj uwielbiam, zaczynałem od
kabaretu i komedii i do dzisiaj
jak ktoś przychodzi do mnie ze
śmiesznym scenariuszem, to ma
fory od razu, jeżeli tekst jest naprawdę śmieszny.
Natomiast od początku byłem absolutnie przekonany, że
chcę być też aktorem dramatycznym, jestem wychowany na
Teatrze Starym w Krakowie, na
tym wspaniałym pokoleniu artystów teatru, do którego należy mój tato. Wiedziałem, że bez
tego nie będę się czuł do końca
spełniony i szczęśliwy. Już na
samym początku, po moich
przygodach kabaretowych i po
roli w „Fuksie” i „Chłopaki nie
płaczą”, poszedłem do szkoły
aktorskiej i zamknąłem się tam
na 3 lata, ćwicząc warsztat aktora teatralnego, odłożyłem na
półkę wszystkie bardzo ciekawe propozycje filmowe i telewizyjne, kolejnych komedii i seriali, bo chciałem spróbować
czegoś innego. Szedłem za tą
intuicją i ona mnie rzadko zawodziła. Do dziś tak kieruję
swoją drogą, żeby tę wszechstronność zachowywać.
Teraz są to nowe przygody reżyserskie, które otwierają nowy
rozdział w moim życiu. To
wszystko wynika z realizacji
pewnego planu i marzenia. Nie
jest to kunktatorstwo, raczej idę
za intuicją i rozważam, czy dana
rola, dany projekt spowoduje,
kim będę za 5 czy 10 lat, czy mi
pomoże, czy mi zaszkodzi. To
jest mój główny klucz – jak patrzę z takiej perspektywy, od razu jestem mądrzejszy, czy przyjmować role.
Rozmawiała Joanna Sławińska,
dziennikarka Polskiego Radia
Fot. Jarosław Sosiński
Publikacja powstała w ramach
społecznej kampanii edukacyjnej
Legalna Kultura. Legalna Kultura promuje idee, wartości i postawy ważne dla wszystkich użytkowników kultury w cyfrowej rzeczywistości. Zwraca uwagę, że
wolność i powszechny dostęp do
kultury budują także zobowiązania – przede wszystkim wobec
jej twórców.
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W Szwecji konie się ścigają przy pustych trybunach

Czy nie można tak samo na Służewcu?
W dobie pandemii śpi także
światowy sport, co dla milionów kibiców jest prawdziwą
udręką. Są jednak wyjątki. W
Szwecji jedyną funkcjonującą
dyscypliną sportu w czasie pandemii koronawirusa są wyścigi
kłusaków, które przynoszą organizatorowi krociowe zyski.
zwedzi są rozkochani w kłusakach, zawody odbywają się
tam aż na 33 torach. Monopol
na koński totalizator ma ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w
90 proc. należy do branżowego związku zawodowego Svensk Travsport (ST).
Członkowie zarządu ATG są w połowie
mianowani przez państwo. Konie ścigają się od Boden na dalekiej północy do
Malmö na południu. Ich znaczna część
jest finansowana z różnych gier organizowanych przez ATG. Pierwszy tor wyścigów konnych w Szwecji został otwarty w 1907 r. w Jägersro. Jak się okazuje, pandemia koronawirusa to dla ATG
prawdziwa manna z nieba, bowiem
spragniona wyścigów konnych Europa
rzuciła się do obstawiania gonitw w
Szwecji, co przynosi organizatorowi gigantyczne zyski z masowych zakładów
z zagranicy.
Szwecji odbywa się rocznie
prawie tysiąc imprez wyścigowych z udziałem około 20 tysięcy koni ścigających się w prawie 9 tys. gonitw. Obroty ATG w ostatnich latach oscylowały w granicach miliarda euro rocznie. Jednak w marcu,
kiedy wstrzymano wyścigi w Europie i
Szwecja stała się jedynym krajem na
kontynencie, w którym mityngi wyścigowe odbywają się normalnie, obroty
potroiły się. Gonitwy rozgrywane są
oczywiście przy pustych trybunach, lecz
miliony graczy śledzi je w telewizji,
bądź w Internecie i obstawia online. W
miniony piątek rząd Szwecji zaostrzył
restrykcje i zmniejszył od 1 kwietnia
liczbę osób na imprezach z 500 do 50.
ranżowy związek Svensk Travsport sprytnie ominął urzędowe rygory. W wydanym
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oświadczeniu zakomunikował , że nie
wstrzyma wyścigów, ponieważ od 12
marca zmieniono kwalifikację prawną
torów wyścigowych z obiektów sportowych na... zakłady pracy. Uzasadnienie jest bajecznie proste: “Na obiektach
wyścigowych nie ma publiczności, ale
trenerzy, obsługa stajni, lekarze weterynarii oraz jeźdźcy pracują normalnie,
ponieważ wymaga tego dobro zwierząt. Dodać należy kilkoro sędziów obserwujących zawody w osobnych pomieszczeniach. Nie widzimy więc żadnych przesłanek, by odstąpić od organizowania gonitw przy pustych trybunach”. Władze zaakceptowały decyzję
ST i z dnia na dzień nastąpił taki przypływ graczy z zagranicy, że programy
telewizyjne oraz internetowe z ocenami szans koni i typami musiały wprowadzić edycje po francusku i włosku. Dodatkową zachętą jest fakt, że wygrane
w szwedzkich wyścigach kłusaków nie
podlegają szwedzkiemu podatkowi.
edług danych ATG, w poniedziałek 22 marca wartość zakładów wyniosła 2,5
miliona euro, co jest wzrostem aż o 400
procent w stosunku do zakładów w
dzień powszedni przed epidemią. Gracze z Francji, gdzie zamknięto tory
przed tygodniem, tylko w ubiegłym tygodniu pozostawili w Szwecji trzy miliony koron. W marcu zagraniczni gracze obstawili szwedzkie gonitwy już za
20 milionów euro i zdaniem ekspertów
trend ten utrzyma się jeszcze przez kilka miesięcy. Tylko Norwegowie obstawiają rocznie w Szwecji zakłady za sto
milionów euro. Camilla Garman rzeczniczka Norsk Rikstoto, norweskiego organizatora wyścigów kłusaków, ocenia,
że kwota ta może ulec potrojeniu. Patrik
Brissman, rzecznik prasowy ATG, ujawnił dziennikarzowi gazety “Aftonbladet”, że spółka od dawna nie notowała
takiej hossy.
zy na Służewcu możliwe jest
rozgrywanie gonitw bez
udziału publiczności? To pytanie do wytrawnych prawników. Czy
Służewiec, podobnie jak szwedzkie
obiekty wyścigowe, można uznać za
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zakład pracy? I na to pytanie mogą odpowiedzieć jedynie znawcy prawa. Ale
jedno jest pewne: gdyby udało się uruchomić sezon wyścigowy 2020 z pustymi trybunami i bez udziału właścicieli koni, którzy mogliby śledzić swoich
podopiecznych w Internecie, byłaby to
wyjątkowa okazja do wypromowania
tej, niestety, dołującej dyscypliny sportu. Taka okazja może nie powtórzyć się
przez kilkadziesiąt następnych lat.
nternowany we własnych domach naród jest już bowiem mocno zmęczony ciągłymi informacjami o wirusie oraz jego zwalczaniu i
niczym kania dżdżu pragnie jakiejkolwiek rozrywki. Kawiarnie, restauracje,
kluby, puby zamknięte, więc transmisje
wyścigowe oraz możliwość obstawiania
gonitw przez Internet byłyby w czasach
marazmu i nudy prawdziwym zrządzeniem opatrzności dla społeczeństwa,

I

wzmocniłyby słabnącą z dnia na dzień
psychikę ludzi, którzy mogliby wreszcie
uruchomić swoje emocje. O tym, że na
grze skorzystałby także skarb państwa
nie wspomnę. Internet daje bowiem
szanse na postawienie przysłowiowej
złotówki każdemu z kilkudziesięciu milionów pełnoletnich obywateli, nawet
tym z najdalszych krańców kraju. A
gdyby można było włączyć do gry online równie znudzonych jak my sąsiadów – Czechów, Słowaków, Litwinów,
Rosjan i Ukraińców – pule w poszczególnych gonitwach można by liczyć w
milionach.
zy powyższe jest wyłącznie
tak zwanym koncertem życzeń w dziennikarskim wydaniu? Czy rozgrywanie gonitw w
obecności kilku do kilkunastu osób,
które i tak codziennie stykają się ze
sobą podczas stajennego obrządku i

C

próbnych galopów byłoby dopuszczalne jako zgodne z prawem? Sędziowie,
podobnie jak w Szwecji, mogliby obserwować gonitwy z osobnych pomieszczeń, których na szczęście na
Służewcu nie brakuje. Jest takie powiedzenie, że wszystko można, o ile
bardzo się chce. Czy dzisiejsza, wyjątkowa sytuacja zaprzecza temu powiedzeniu? Może na powyższe pytania
zechcieliby merytorycznie odnieść się
prezes Polskiego Klubu Wyścigów Tomasz Chalimoniuk i dyrektor toru Służewiec Dominik Nowacki? Kwestia
możliwości bądź niemożliwości urządzenia wyścigów na Służewcu z udziałem zaledwie kilkunastu osób obsługi
i bez udziału publiczności oraz właścicieli koni z pewnością nurtuje większość wyścigowego środowiska.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Z b i g n i e w Ku c z y ń s k i

Konni akolici Hitlera z SS w Warszawie
Tor wyścigów konnych na
Służewcu to miejsce wielu
historii ludzkich i miejskich. W czasie II wojny
światowych nad obiektem
unosił się cień trupiej
czaszki SS.
Tor otwarto w sobotę 3 czerwca 1939 roku i był to w tym czasie najnowocześniejszy i największy tor wyścigów konnych w Europie. Warszawiacy niedługo się
jednak cieszyli nowoczesnym
obiektem sportowym. Tor został
przejęty przez niemieckie władze okupacyjne 8 października.

Elitarni
naziści
Na torze uformowane zostały
oddziały kawalerii niemieckiej
SS. W stajniach obok trybun powstał szpital weterynaryjny, zaś
na torze wyścigowym lotnisko
„lekkich samolotów”. W trybunie I mieścił się sztab lotniczy i
kasyno lotnicze, w trybunie II
zaś warsztaty lotnicze i samochodowe. Komendantem był SSmann Hermann Fegelein. Z początku przetrwała polska ekipa
techniczna zajmująca się końmi
i obiektem, w 1940 roku została
ograniczona do kilku osób. Załoga konnego SS się za to rozrosła
do ponad 400 osób.
Jak odnotował protokolant
Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni: “Przez trzy miesiące
stacjonowania tych oddziałów –
cały wysiłek inspektora toru oraz
personelu Towarzystwa zmierzał do ochrony terenów. Na sku-

tek licznych interwencji u dowódców oddziałów dowódcy kawalerii SS, Komendzie miasta –
udało się uniknąć zajęcia samego toru wyścigowego, natomiast
w żywopłotach, drzewostanie,
w ogrodzeniach powstały pewne
szkody, które jeśli nie przybrały
większych form, to jedynie dzięki codziennym niemal zabiegom. Oddziały dokonały na swoją rękę całego szeregu przeróbek w trybunach, co spowodowało szkody szczególnie w
oszkleniu trybuny III.”
W konnym SS służyli najwierniejsi z wiernych. By zostać konnym SS-mannem trzeba było m.
in. udowodnić brak żydowskich
przodków czy przejść rygorystyczne partyjne szkolenie. Co
ciekawe, towarzystwo zatrudniało w tym czasie na obiekcie osoby zagrożone... łapankami. Pod
okiem SS-mannów legalizowano pracę młodych konspiratorów, późniejszych powstańców.
“Za zgodą wydziału rolnictwa
i wyżywienia mogliśmy wystawiać legitymacje, które po otrzymaniu odpowiedniej pieczątki i
podpisu nabierały wartości „ausweisu”. Legitymację taką posiadał m. in. Jan Brzechwa, który w
dzień przycinał szpalery, a wieczorami pisał wiersze – wspomina Władysław Bauer, jeden z
działaczy Towarzystwa Zachęty
do Hodowli Koni.
Oddziały konnego SS szybko
jednak opuściły obiekt na Służewcu. W 1942 roku tor wynajmuje
Wehrmacht, który w budynkach

urządza magazyny. W tym czasie urządzane są też wojskowe wyścigi z orkiestrą. Wciąż też na terenie pojawiały się samoloty.

Niezdobyty
przez powstańców
Tor wyścigów konnych w
1944 roku został wzmocniony
m. in. przez... konny szwadron
SS. Wsparli oni załogę składającą się z żołnierzy RONA, Wehrmachtu i lotników z Okęcia. W
dniu 1 sierpnia te zgrupowania
stały się celem powstańczych
ataków. Wykonano wcześniej
makietę obiektu oraz pozyskano
dokładne plany. Atakować kilkusetosobową załogę miał batalion „Karpaty” pułku „Baszta”, na który składało się 750
słabo uzbrojonych osób. Uciekano się nawet do podstępu –
radiostacja została zajęta przez
oddział powstańczy przebrany
za... wieśniaczki.
Walki jednak nie były łatwe,
zaś niemiecka załoga mordowła
m.in. polskich cywilnych pracowników toru i jeńców. Łącznie mogło zginąć kilkudziesięciu powstańców i ponad dwudziestu cywili. Szturm zakończył
się bolesną porażką, zaś w okresie między powstaniem a wkroczeniem Armii Czerwonej obiekt
na Służewcu był zajmowany
przez oddziały Wehrmachtu
składające się głównie z volksdeutschów. W styczniu 1945 roku cień nazistowskiej wrony
ustąpił symbolice komunistów.
Piotr Celej
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TO MAJOWA NIEDZIELA
10 maja: Prezydent, Sejm i rząd, przychylając się do opinii szeregowego
posła, zamierza, mimo pandemii, przeprowadzić wybory prezydenckie.
parafraza piosenki „To ostatnia niedziela” z repertuaru Mieczysława Fogga
(słowa oryginalne: Zenon Friedwald, muzyka: Jerzy Petersburski)
1
Teraz nie pora śnić o wyborach,
To absurdalna rzecz.
Mówimy: Fora ze dwora!
To kres dyktatora!
Musimy przegonić go precz!
Jednym apelem z wami się dzielę,
Pierwszym od wielu lat:
Obywatele, jest celem
w majową niedzielę,
Nasz protest, gdy wali się świat.
Refren:
To majowa niedziela,
Dzisiaj się zbuntujemy,
Takiej władzy nie chcemy na trudny czas.
To majowa niedziela,
Powiedz: Stop! Nie bądź durniem,
By się spotkać przy urnie ostatni raz.
Jeszcze są przed nami wielkie dzieła,
Polska nie zginęła! Jeszcze nie!
To majowa niedziela,
Już ostatni brzmi dzwonek,
Żeby rządy szalone skończyły się.
2
Pytasz, co zrobię? Nadzieja w tobie,
Liczy się każdy głos.
Dziś nie myśl tylko o sobie,
Jak zostać przy żłobie,
Ważniejszy jest nasz wspólny los.
Jedno jest ważne, masz być szczęśliwy!
O przyszłość nie martw się.
Lecz wszystko dobrze się skończy,
Gdy do nas dołączysz,
I władzy powiemy dziś: nie!
Refren: To majowa niedziela…
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Lidia w czasach zarazy
Bozia wyposażyła mnie w pewną pożyteczną cechę. Otóż zachowuję spokój w
najtrudniejszych nawet sytuacjach, na które nie mam wpływu, ba, doszukuję się
w nich pozytywnego aspektu. Jako że od lat uprawiam zawód, który wiąże się z
ciągłą włóczęgą, nawet się cieszę, że mogę sobie pomieszkać. Obejrzeć zaległe filmy
i przeczytać parę pozycji, do których się długo zabierałam. No i oczywiście zrobić
porządek w szufladach i piwnicy!
Tak więc czytam, oglądam i.. omijam szuflady. Męża znoszę 24 godziny na
dobę, bo naprawdę lubimy swoją obecność. Czy się martwię, że uciekły mi zaklepane wcześniej
koncerty? Cóż, jestem pokoleniem zahartowanym stanem wojennym, więc zaciskanie pasa jest mi
nieobce. Odświeżam kontakt telefoniczny z przyjaciółmi i znajomymi. To, że świat zwolnił z
powodu niewidocznego dla oka drobnoustroju, powinno wszystkim dać lekcję pokory!
Lidka Stanisławska
artystka z Ursynowa, chwilowo w areszcie domowym
PS. Chyba wrócę do Marqueza i przeczytam „Miłość w czasach zarazy”
OD REDAKCJI: Lidia Stanisławska jest piosenkarką, aktorką i dziennikarką w jednej osobie, od lat
osiadłą w dzielnicy Ursynów.

Zasmarkany Wilanów
Sobota. Ulica Kieślowskiego w miasteczku Wilanów. Czas koronawirusa. Ze swojego okna widzę kolejkę, która ustawiła się przed
sklepem mięsnym. Sami mężczyźni. Zachowują bezpieczną, dwumetrową odległość między sobą.
W kolejce wyróżnia się słusznego wzrostu, ogolony na pałę osiłek bez maski,
czyli tzw. paker. Jest wyraźnie w dobrym nastroju i próbuje zagadywać innych
kolejkowiczów. W pewnym momencie schodzi na rachityczny trawnik na rogu ulicy, przyciska jedną dziurkę nosa, a smarka drugą... Po sekundzie powtarza tę operację z drugą dziurką, a potem beztrosko wraca do środka kolejki...
Gdybym nie była w dezabilu (dopiero wstałam z łóżka), wyskoczyłabym na balkon i zawołała:
– Hej, nie ma pan chusteczki higienicznej? Ale będąc nieubrana, nie wyszłam i nie zwróciłam kolesiowi uwagi.
Za chwilę do kolejki podbiegł mały czarny piesek, którego paker ochoczo pogłaska po grzbiecie
ręką, której wcześniej użył do opróżnienia nosa. Potem wszedł do sklepu, gdzie, być może, musiał zapłacić gotówką. Od razu zaczęła mi pracować wyobraźnia. A co będzie jeśli pieska pogłaszcze potem w tym samym miejscu jego właściciel? Albo, jeśli facet jest nosicielem, a wirus ze smarków pozostanie przez jakiś czas w powietrzu? Może zakazi sprzedawcę?
Dwa lub trzy dni wcześniej słyszę, jak któryś z ekspertów – wirusologów (chyba doktor Kuchar)
odpowiada na pytanie jednego z telewidzów: – Czy w Polsce nie byłoby wskazane dezynfekowanie ulic, tak jak to robiono podczas epidemii koronawirusa w Chinach? Wirusolog zaprzecza. Tłumaczy, że kultura chińska i polska różnią się między sobą. W Chinach zjawiskiem nagminnym jest
plucie i smarkanie na chodnik, w związku z czym władze tego kraju słusznie podjęły decyzję o dezynfekcji. U nas takiej potrzeby nie ma, bo my zachowujemy się inaczej, to znaczy lepiej.
Chciałabym, żeby wirusolog miał rację. Ale obawiam się, że jej nie ma. Facet z kolejki na ulicy
Kieślowskiego na pewno nie należy do wyjątków. Nie trzeba być Chińczykiem, żeby pluć i smarkać gdzie się da. A dezynfekcja ulic w polskich miastach na pewno by się przydała. Chyba że brak
środków dezynfekcyjnych, podobnie jak maseczek. Ale to już inna sprawa.
A n n a R o g o z i ń s k a -W i c ke r s

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Dlaczego Putin nas zawstydza?
amy dzisiaj sytuację bez precedensu. Ulice wielkich metropolii opustoszały, produkcja stoi, produkuje się jedynie żywność oraz środki służące utrzymaniu higieny. Takiego obrotu sprawy w tak krótkim czasie nie mogli przewidzieć najwybitniejsi nawet ekonomiści, nie mówiąc o jasnowidzach. To pokazuje jak bardzo kruchy jest ten nasz świat, jak zbędna nam jest
konwencjonalna broń piątej czy dziesiątej generacji i jak łatwo sprowadzić światową gospodarkę
do parteru. Wystarczy wypuścić w teren wirusa i to o stosunkowo niskiej procentowo śmiertelności. Bo z zakażenia Covid-19 można wyjść bez szwanku, nawet w wieku starczym, o czym świadczy choćby przypadek wiekowej Szwajcarki, która po szpitalnym leczeniu powróciła do pełni zdrowia. Koronawirus jest więc bardziej śmiertelny dla gospodarki, niż dla człowieka.
Co jednak będzie, jeśli w niedalekiej przyszłości wymknie się spod kontroli i globalnie rozprzestrzeni wirus śmiertelny, na podobieństwo afrykańskiej eboli, wywołującej tak zwaną gorączkę krwotoczną powodującą niechybny zgon? Dzisiaj wystarczy kilka dni, by w dobie otwartych granic i masowych podróży taki wirus rozprzestrzenił się po świecie, siejąc powszechną panikę i śmierć setek
milionów ludzi. Po opanowaniu pandemii Covid-19 i postawieniu na nogi gospodarki wymyślenie
więc systemu ochrony przed niewidzialnym śmiertelnym wrogiem powinno być zadaniem nr 1 dla
przywódców wolnego świata. Nie produkcja nowych systemów antyrakietowych, nowych rodzajów broni i ulepszania systemów globalnego podsłuchiwania ludzi, ale szybkie opracowanie i wdrożenie w życie skutecznego systemu zapobiegania rozszerzania się wirusów i szybkiego dławienia
pandemii jest w dzisiejszych czasach sprawą najważniejszą z ważnych, wręcz kwestią życia i śmierci, czyli przetrwania ludzkości.
To nieprawdopodobne, ale zupełnie niespodziewanie nastał czas, że dla przywódców większości krajów świata, nawet tych największych, najbardziej pożądanym urządzeniem stał się… zwykły szpitalny respirator kosztujący w czasach normalności ledwie kilkadziesiąt tysięcy zł. Gigantyczne zapotrzebowanie na ten stosunkowo prosty sprzęt najlepiej obrazuje, jak dalece niedofinansowana jest służba zdrowia, nie tylko nasza rodzima. Nawet taka potęga ekonomiczna i militarna jak
USA boryka się z brakiem zwykłych maseczek i ochronnych kombinezonów, a prezydent nakazuje koncernom samochodowym przestawienie produkcji na respiratory, bo ludzie mrą jak muchy. Jeśli najpotężniejszy człowiek świata staje się bezradny w walce z niewidzialnym wrogiem, to sytuacja faktycznie jest wyjątkowa i wysoce alarmująca.
końcu jednak wróg zostanie pokonany, nie może być inaczej. Skłaniam się do przyjęcia tezy przewidującej powrót do jakiej takiej normalności pod koniec maja. Wygramy,
ale wyjdziemy ze zwarcia z wirusem mocno poturbowani. Tu nie ma co owijać w bawełnę. Wiele firm zbankrutuje, wielu ludzi straci pracę i nie będzie w stanie realizować własnych
zobowiązań finansowych. Zapewne wzrośnie liczba samobójstw i rozwodów. To cena, jaką będziemy musieli zapłacić za pazerność światowej finansjery oraz brak wyobraźni przywódców i elit politycznych rządzących krajami.
Sami też nie jesteśmy bez winy. Wynosimy bowiem do władzy ludzi, którzy często bardziej nadają się do strzyżenia szympansów w miejskim ZOO, niż do rządzenia państwem. Tolerujemy to, że zamiast kierować coraz większy strumień pieniędzy na skuteczniejszą niż dotychczas ochronę zdrowia
obywateli oraz ulepszanie fatalnie funkcjonującego systemu, rządzący krajem wpierw kupują za granicą za miliardy dolarów bojowe samoloty potrzebne nam niczym łysemu grzebień, później zaś pasą miliardami złotych publiczną
„W końcu jednak wróg zostanie telewizję, uprawiającą bezwstydpropagandę sukcesu władzy.
pokonany, nie może być inaczej. ną
A my wciąż popieramy takich luSkłaniam się do przyjęcia
dzi i dajemy im władzę, ponieważ kierujemy się emocjami oraz
tezy przewidującej powrót
osobistymi sympatiami zamiast
do jakiej takiej normalności
rozwagą i rozumem.
Jak można darzyć choćby
pod koniec maja”
szczyptą zaufania i sympatii
tych, którzy rano – słusznie zresztą – każą nam siedzieć w domach, by w ten sposób przerwać łańcuch zakażeń, a w południe, z pobudek wyłącznie politycznych, namawiają nas do masowego
udziału w wyborach?
I te ciągłe próby wciskania kitu ciemnej masie: „musimy działać zgodnie z konstytucją, a nie widzimy przesłanek do ogłoszenia stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby podjęcie decyzji o przesunięciu terminu majowych wyborów”. Jak to nie widzicie przesłanek? A coraz większe obostrzenia to wymysł
opozycji sypiącej piach w tryby, czy fakt? A opustoszałe ulice polskich miast? Nie widzicie tego zjawiska? Może więc zamiast koronawirusa poraziła was kurza ślepota? Ile tysięcy osób musi umrzeć, byście dostrzegli przesłanki? U naszych sąsiadów w Czechach i na Słowacji oraz w Serbii, Szwajcarii, Estonii, Bułgarii i na Węgrzech jakoś zaistniały powody do wprowadzenia stanu wyjątkowego, choć sytuacja jest tam podobna do naszej. O oddalonych od nas Włoszech i Hiszpanii już szkoda wspominać.
iedy usłyszałem, jak pan Ryszard Iwon Terlecki, partyjny ważniak i wicemarszałek Sejmu,
straszy publicznie, że w gminach, których władze odmówią zorganizowania wyborów w
trosce o zdrowie i życie obywateli, premier wprowadzi komisarzy, na dobre utraciłem zaufanie do ludzi rządzących dzisiaj Polską. Oni w końcu zmienią zdanie, ponieważ przesunięcia terminu wyborów chce już prawie 80 proc. osób badanych w sondażach i dalsze sprzeciwienie się woli ludu byłoby już nie strzałem we własne kolano, ale śmiertelnym strzałem w skroń.
Wrócę do przewidywanych następstw pandemii. Czeka nas spowolnienie gospodarcze, ponieważ brak płynności finansowej będzie skutkował bankructwem wielu firm. Najbardziej odczują to
rynki ogrodniczy i turystyczny, a przede wszystkim hotelarze oraz właściciele luksusowych pensjonatów SPA, których powstało co niemiara. Z pewnością opanowanie pandemii zaowocuje powrotem do normy, ale nie dla wszystkich. To będzie czas lizania przez społeczeństwo ran, w pierwszej
kolejności konieczność spłaty powstałych zobowiązań finansowych. Nie będzie klimatu do planowania kosztownych wczasów, nadejdzie czas zaciskania pasa i cięcia wydatków.
To samo tyczy firm. Znacznie przerzedzą się liczne pomieszczenia w tak zwanych szklanych domach, gdzie nie produkuje się nic poza marzeniami. Setki tysięcy producentów marzeń pójdą na
bruk. Nie będzie to, moim zdaniem, zbytnio szkodliwe dla narodowej gospodarki, natomiast chyba korzystne dla społeczeństwa mamionego krociowymi zyskami za pomocą tak zwanych instrumentów finansowych, które nader często się psują. O dziwo, z takich awarii zawsze wychodzą cało owi producenci złudzeń, a nie inwestorzy.
Czekajmy zatem cierpliwie na lepsze czasy, które powinny zacząć nadchodzić już za kilka tygodni. Jednakże pod warunkiem, że nadal zachowamy dyscyplinę i w ten sposób przerwiemy łańcuch
zakażeń. Koronawirusa może zwalczyć tylko ścisła izolacja, bo wirus sam się nie rozprzestrzenia,
roznoszą go ludzie zwani nosicielami. To powinniśmy – użyję tu kolokwializmu – wbić sobie do głów
ciężkim młotem. Nie ma na Covid-19 lekarstwa, nie ma szczepionki, skutecznie może go zwalczyć
wyłącznie poprzez izolację. Jeśli nie naruszymy dyscypliny, uda się znów szybko wyjść na ulice, bo
u źródeł dzisiejszego kryzysu nie leży żaden fundamentalny problem, jak to było w przypadku ostatniego kryzysu finansowego w 2008 roku. Dzisiaj jest to jedynie zewnętrzny szok i wraz z usunięciem jego źródeł będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania.
a koniec moja autorska propozycja dla władz. Nadchodzą ciepłe dni, więc aktywność członków Ligi Kretynów z pewnością znacznie się zwiększy. Apele, groźby i prośby o niewychodzenie z domów i niegrupowanie się zupełnie do nich nie docierają, ponieważ każdy kretyn jest z definicji impregnowany na argumenty i szanuje wyłącznie siłę. Proponuję więc rozwiązanie na poły siłowe, czyli rozstawienie przy bulwarach nadwiślańskich, wejściach do podwarszawskich lasów, w tym do Rezerwatu Las Kabacki, policyjnych armatek wodnych. Widząc taki sprzęt
jedynie najbardziej zdeterminowani i upośledzeni na umyśle członkowie Ligi Kretynów (na szczęście nie jest ich tak wielu) zaryzykują kąpiel w ubraniu pod lodowatym prysznicem.
To i tak mały pikuś w porównaniu z karą, jaka czekałaby ich za niesubordynację w sąsiedniej Rosji.
Konferencja Putina w sprawie wprowadzenia restrykcji w związku z pandemią koronawirusa trwała
ponoć tylko 50 sekund. Władimir Władimirowicz podszedł do tematu po swojemu: „Od poniedziałku obywatele będą mieli wolny wybór – albo 15 dni w domu, albo 7 lat w kolonii karnej”. I kto by się
spodziewał, że ja, facet mobilny i ponad życie kochający wolność, zatęsknię po 30 latach od obalenia
komuny do rosyjskiego stylu rządzenia państwem. Życie jest jednak piękne i pełne niespodzianek.
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Wyprawa kijowska i reakcje polskiej opinii publicznej

Marian Marek Drozdowski
I n s t y t u t H i s t o r i i PA N
W dniu 21 kwietnia 1920
r. rząd Leopolda Skulskiego podpisał umowę polityczną polsko-ukraińską,
w której uznał prawa
Ukrainy do samodzielnego życia politycznego i
rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej z atamanem
Semenem Petlurą na czele.
Umowa ustalała granicę
między Polską a Ukrainą:
rzekę Zbrucz, linię na
wschód od Równego i
Sarn i dalej na wschód
rzeką Prypeć.
Z kolei 24 kwietnia została
podpisana w Warszawie przez
mjr Walerego Sławka i kpt Wacława Jędrzejewicza konwencja
wojskowa między Polską a Ukrainą. Tegoż dnia wieczorem Naczelny Wódz przygotowywał 2.
Armię gen Antoniego Listowskiego, 6. Armię gen. Wacława
Iwaszkiewicza i dwie grupy operacyjne 3. Armii gen. Edwarda
Rydza-Śmigłego i gen. Jana Romera do ofensywy kijowskiej.”.
W sytuacji, kiedy większość
Komisji Spraw Zagranicznych
Sejmu Ustawodawczego była
przeciwna ofensywie kijowskiej,
mając poparcie posłów z klubu
Związku Ludowo-Narodowego
a także innych klubów prawicowo centrowych, Piłsudski musiał
działać szybko, mając dla odmiany poparcie oficerów z obozu legionowo-peowiackiego i Sztabu
Generalnego, w którym obowiązki szefa pełnił płk Stanisław
Haller. Należy przypomnieć, że
Sztab Generalny nie przygotowywał planu ofensywy kijowskiej. Zrobił to wąski sztab Naczelnego Wodza, w skład którego wchodzili: płk S. Haller, jego
zastępca i szef Oddziału III Operacyjnego ppłk Julian Stachiewicz, szef Oddziału II, ppłk Ignacy Matuszewski, mjr Walery Sławek, jako łącznik z atamanem
Petlurą, kpt Tadeusz Schaetzel z
Oddziału II, adiutant Naczelnego
Wodza mjr Bolesław Wieniawa-Długoszowski i dowódca kolumny samochodowej kpt Mayer.

Piłsudski – na Kijów
Pierwszą fazą ofensywy kijowskiej dowodził osobiście Naczelny Wódz Józef Piłsudski, który
umiejętnie wykorzystał krótko-

trwałe osłabienie Armii Czerwonej jej walkami z armią Antona
Denikina, a Denikin nie uznawał prawa Ukrainy do samodzielnego bytu państwowego.
Rozkaz Piłsudskiego z 3 maja
1920 r. o zajęciu Kijowa, zakomunikowany przez płk S. Hallera, został zrealizowany 7 maja
1920 r. Polskie oddziały, biorące
udział w ofensywie kijowskiej,
błogosławił biskup żytomierski
ks. Ignacy Dub-Dubowski. Większość biskupów polskich, a także liczna grupa księży katolickich z mandatem poselskim popierała krytyczne stanowisko
Związku Ludowo-Narodowego
w sprawie polityki ukraińskiej
Naczelnika Państwa. Wyraził je
min. Roman Dmowski w rozmowie z Józefem Piłsudskim w Belwederze 21 maja 1920 roku.
Początkowe sukcesy naszych
armii na Ukrainie do czasu utrzymywania przez 3. Armię gen.
Śmigłego-Rydza Kijowa, tj. do
10 czerwca 1920, budziły powszechny szacunek duchowieństwa, Sejmu i dotychczasowych
krytyków polityki zagranicznej
Piłsudskiego. Później rosła gwałtownie liczba krytyków kampanii kijowskiej. Reprezentowali tę
grupę m.in.: gen. Józef Dowbor-Muśnicki, gen. Józefa Haller,
Władysław Grabski, Wojciech
Korfanty, Ignacy Paderewski,
Wincenty Witos, Stefan Żeromski i Jan Kasprowicz. Dokumenty zebrane i opublikowane przez
II Oddział Naczelnych Władz
Wojskowych o sytuacje wewnętrznej Polski, opracowane
przez zespół w składzie – Marek
Jabłonowski, Piotr Stawecki, Tadeusz Wawrzyński, a wydane w
2000 r. pt. „O niepodległą i granice” – kładą nacisk na popularność żądania natychmiastowego przystąpienia do rokowań pokojowych. To hasło było popularne wśród narodowców, socjalistów, ludowców i w programach partii mniejszości narodowych. Komuniści, a także bundowcy, którzy przystąpili do
Międzynarodówki Komunistycznej, działający w Polsce w konspiracji, żądali przystąpienia niezwłocznie do rokowań pokojowych z Rosją bolszewicką i prowadzenia ich jawnie.

Spór o Ukrainę
Warto przypomnieć, że spór
ruchu narodowego z koncepcjami federalistycznymi i politykę
ukraińską Piłsudskiego rozegrał
się już w polskiej delegacji pokojowej w Wersalu, zdominowanej przez członków Komitetu Narodowego. Delegaci Naczelnika
Państwa w tej delegaci (Leon
Wasilewski, Kazimierz Dłuski),
opowiadali się za federacją z niepodległą Ukrainą. Większość by-

ła jednak przeciw. W dniu 1 lipca 1919 r. członkowie Komitetu,
z ramienia Naczelnika Państwa
złożyli swe urzędy oraz odpowiedzialność za działalność Komitetu. Jego likwidacja nastąpiła 15 sierpnia. Bolszewicy, zagrożeni istnieniem dyktatury
państwowej, ofiarowali Polsce
linię od Berezyny przez Cudnów
i Bar do Dniestru. Odnoszący
sukcesy na froncie wschodnim
Piłsudski tę ofertę odrzucił.
Związek Ludowo-Narodowy,
któremu przewodził Stanisław
Głąbiński, został osłabiony przez
działalność parlamentarną Leopolda Skulskiego, który jako
premier (prezydent Rady Ministrów) od 13 grudnia 1919 r. popierał program federacyjny i politykę ukraińską Piłsudskiego,
popieraną też przez ministra
spraw zagranicznych Stanisława Patka. ZLN, mając większość
w Komisji Spraw Zagranicznych,
domagał się wyznaczenia delegatów do rokowań pokojowych,
uważając, że jedynie Sejm Ustawodawczy jest kompetentny do
stanowienia o wojnie i pokoju.
Teza główna akcji sejmowej, prasowej i wiecowej ZLN przeciwko polityce federacyjnej Piłsudskiego brzmiała,: „Federacja to
jest słabość, a nie siła, zwłaszcza
jak się nie ma z kim federować...dążenie do federacji z ludami wschodu jest to tworzenie
nieładu, rozkładu, anarchii i źródła słabości państwowej... Nadzieje na ewentualną pomoc ze
strony Białorusinów i Ukraińców
na rzecz Polski uważaliśmy i
uważamy za niebezpieczne złudzenie, a przeciwnie, jesteśmy
przekonani, że aspiracje tych ludów do polskich ziem z nimi graniczących nigdy nie wygasły i
byłyby ciągłym zarzewiem zatargów i krwawych starć zbrojnych.”

Ekspansjonizm czy nie?
„Dnia 25 kwietnia 1920 r. –
pisze S. Głąbiński – wojska polskie rozpoczęły ofensywę przeciwko Rosji. Odtąd akcja przeciwna wojnie musiała być i zatamowaną, i przerwaną w interesie państwa.” Klub ZLN w
dniach sukcesów armii polskich
w ofensywie kijowskiej podążył
z gratulacjami dla Naczelnego
Wodza w Sejmie w czasie demonstracji warszawskiej 18 maja w kościele Świętego Aleksandra. Wkrótce po pierwszych sukcesach Armii Konnej Siemiona
Budionnego na froncie południowym i armii Michaiła Tuchaczewskiego na froncie północnym, ruch narodowo-demokratyczny i jego sojusznicy przystąpił do ostrej krytyki polityki
ukraińskiej Naczelnika Państwa,
eksponując następujące tezy:

Wilno, Plac Łukiski, 19 kwietnia 1919. Przegląd oddziałów Wojska Polskiego po zajęciu miasta.

– Ukraińcy są podzieleni na
orientacje: probolszewicką (Rakowskego), proniemiecką (Skoropadzkiego), propolską (Petlury), proangielską i proczeską
(Petruszewicza) oraz proanarchistyczną (Machny). „Lud ukraiński nie jest jeszcze dojrzałym
do stworzenia i utrzymania własnej państwowości. Polska odrodzona ma zbyt wiele pracy nad
zjednoczeniem własnego narodu i zorganizowaniem silnego i
sprawnego państwa, aby mogła
równocześnie zajmować się
kształceniem i konsolidowaniem
ludów sąsiednich do życia samodzielnego.”
Kryzys ekonomiczny, a przede
wszystkim komunikacyjny, żywnościowy i chaos pieniężny były powodem małej skuteczności
działań administracji Ukraińskiej
Republiki Ludowej na terenach
wyzwolonych i skromnych wyników mobilizacji do jej armii.
Wśród socjalistów polskich,
którzy popierali federalistyczną
politykę Józefa Piłsudskiego, kluczowym problemem na XVII
Kongresie PPS w dniach 21-25
maja w Warszawie było zawarcie
pokoju oraz udział PPS w rządzie koalicyjnym. Przedstawiciele opozycji na Kongresie: Herman Liberman, Jan Kwapiński,
Adam Próchnik, Jan Stańczyk,
Zygmunt Zaremba wyprawę kijowską „określili jako przejaw
dążeń ekspansjonistycznych imperializmu polskiego. Domagali się, by PPS jako partia robotnicza prowadziła samodzielną politykę, by wyszła z orbity wpływów Piłsudskiego”. Wbrew temu stanowisku większość CKW
i ZPPS stanęła w obronie polityki Piłsudskiego, widząc w nim
rzecznika polskiej demokracji
politycznej i społecznej, w tym
obrońcę praw mniejszości narodowych. Interes państwa, zdaniem Ignacego Daszyńskiego,
wymagał udziału PPS w rządzie
koalicyjnym. Przeciwnik takiego poglądu, sekretarz generalny CKW Jerzy Czeszejko-Sochacki był zmuszony zrezygnować
z tego stanowiska i został zastąpiony przez Mieczysława Niedziałkowskiego. Wkrótce powstały Wydział Wojskowy CKW
pod przewodnictwem Tomasza
Arciszewskiego i Robotniczy Komitet Obrony Warszawy oraz
grupy sabotażowo- dywersyjne
na terenach zajętych przez Armię Czerwoną.110

Nienawiść do bolszewików
Mimo przegranej kampanii kijowskiej w tradycji stosunków
polsko-ukraińskich pozostała
gotowość pomocy rządu polskiego we współdziałaniu z rządem
rumuńskim dla ukraińskich dążeń do stworzenia niepodległej,

demokratycznej Ukrainy, o czym
traktują m. in. listy gen. Sikorskiego do Marszalka Piłsudskiego w okresie kampanii kijowskiej, opublikowane przez prof.
Włodzimierza Suleję. Listy Piłsudskiego skierowane do premiera L. Skulskiego wskazują
także na realistyczną ocenę sytuacji na Ukrainie, o nieczynnym
transporcie, głodnych miastach,
obok ogromnej możliwości wyżywienia, czysto bolszewickiej
dezorganizacji, powszechnej nienawiści do bolszewików, z wyjątkiem młodzieży żydowskiej.
Zarówno w zimowej akcji
1920 r na pograniczu polsko-łotewskim, jak i wiosennej ofensywie ukraińskiej Piłsudski starał
się pokazać, że istniej możliwość
prowadzenia nowoczesnej polityki kresowej, harmonizującej
interesy państwa polskiego z interesami narodów wyzwolonych
spod jarzma bolszewickiego. Z
jego inspiracji p.o. Szefa Sztabu
Generalnego gen. Stanisław Haller wydał 27 maja 1920 roku rozkaz, w którym czytamy: „Im prędzej stworzone zostaną regularne wojska ukraińskie, im wcze-

śniej wyjdą one na front, by dalej ziemie Ukrainy spod jarzma
bolszewickiego wyzwalać, tym
w dogodniejszej sytuacji znajdzie się państwo polskie. Im zaś
mniej będzie podczas wspólnej z
władzami ukraińskimi pracy tarć
i zadraśnięć, tym łatwiej ostateczny cel Polski będzie osiągnięty. O tym stanowisku Rządu, Sejmu i Naczelnego Dowództwa
WP wszyscy wyżsi dowódcy muszą być pouczeni pod osobistą
odpowiedzialnością dowódcy armii.” Minęło sto lat od wydania
cytowanego rozkazu, a jego waga musi budzić nasz szacunek i
podziw.
Piłsudski przypominał zwycięskim mocarstwom europejskim i Stanom Zjednoczonym,
że nie powinni traktować swego stosunku do Ukrainy w cieniu
stosunku do Rosji traktowanej
jako głównego partnera na
wschodzie Europy. Ukraina niepodległa i demokratyczna zasługuje na ich pomoc i na zrozumienie trudnego procesu kształtowania własnej kultury państwowej.
Fot. wikipedia

Oddziały polskie i ukraińskie wkraczają do Kijowa – ulica Wielka Włodzimierska.
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CHWILÓWKI-P
POŻYCZKIKREDYTY bez BIK.
Tel. 577 669 466
KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
POŻYCZKI W 24 H (także
z komornikiem), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM
czynny pawilon
handlowy 140m2,
plac 410 m2
w Konstancinie,
możliwość nadbudowy,
tel. 501 228 081

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
korepetycje, matury, 605 783 233
NAUKA gry na pianinie,
512 485 680

SPRZEDAM działkę z domkiem
całorocznym w ROD Chylice
k.Konstancina, 694 305 196;
882 11 461

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie,
do wejścia, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku,
53 m2, 2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,
spokój, świetny punkt,
601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ustanów, 75/1000 m2,
okazja, nowy, tylko 475 tys.zł,
601 720 480
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna,
z planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :

! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

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
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE mieszkań,
remonty, 669 945 460
MALOWANIE - Tanio,
887 815 778
MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778
MOSKITIERY, 602 380 218
MYCIE OKIEN, pranie
dywanów, 669 945 460

REMONTY
budowlane,
ogrodzenia,
513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006

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

Mirosław Miroński

Gdzie są gwiazdy z tamtych lat...
świetle najnowszych doniesień na temat epidemii koronawirusa
wiele innych spraw schodzi na plan dalszy. Przechodzą niezauważone albo poświęcamy im znacznie mniej uwagi niż w innych okolicznościach. Wirus i rozszerzająca się na całym świat pandemia sprawiają, że
ludzie w przeważającej większości zajmują się własnymi sprawami, nie zważając na inne, które w tych okolicznościach przestały mieć dla nich znaczenie. Nie mają one bezpośredniego wpływu na ich życie ani zdrowie, za to groźba zarażenia się niebezpiecznym koronawirusem jest realna. Wśród bieżących spraw nie zauważamy też, że w cieniu koronawirusa wiele rzeczy i zjawisk uznawanych za oczywiste odchodzi w zapomnienie. Właściwie można pokusić się o tezę, że dokonuje się wielka zmiana kulturowa w całej stechnicyzowanej cywilizacji, w naszym sposobie życia. Zaczynamy inaczej niż dotychczas postrzegać otaczającą nas
rzeczywistość.
A zmienia się ona teraz bardzo szybko, żeby nie powiedzieć – gwałtownie, w sposób rewolucyjny. Nasz bezpieczny w miarę uporządkowany świat o ustalonym porządku przestaje istnieć.
W jednej chwili spowalnia gospodarka, bo przedsiębiorcy ograniczają swoją działalność, maleje popyt na towary i usługi. Zamiera życie kulturalne – muzea udostępniają swoje zbiory do oglądania online, telewizja proponują programy edukacyjne dla dorosłych i dla dzieci.
Wirtualne spacery po muzealnych wnętrzach to wprawdzie nie to samo co wizyta, ale jest to
niezwykle pożyteczne działanie mogące powstrzymać spadek zainteresowania kulturą i zaszczepić odpowiednią wiedzę. Podobnie rzecz ma się z książkami i innymi publikacjami w wersji
elektronicznej, po które sięga coraz więcej zainteresowanych. I to nie tylko w dobie kryzysu wywołanego epidemią. Wszystko wskazuje, że jest to trwały trend.
Zmianom podlega całe szkolnictwo zmuszone do przejścia na formę online. Podobne zmiany następują w służbie zdrowia, upowszechniają się teleporady zamiast wizyt w przychodniach i gabinetach. Oczywiście, wtedy, kiedy jest to możliwe, gdy bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem nie
jest niezbędny.
Kultura „schodzi” do Internetu,
„Miejsce luminarzy kultury
co przypomina czasy, kiedy muschodzić do podziemia. Mam
zajęli mniej znani, efemeryczni siała
nadzieję, że i tym razem uda jej
celebryci, których egzystencja się przetrwać i nie podda się wirusowi. Podobnie jak uda światu się
zależy od kaprysu mediów”
wyjść zwycięsko z wszechogarniającego go kryzysu wywołanego pandemią. Nikt nie wie jednak, kiedy to nastąpi i jak mocno poobijani wyjdziemy z tej batalii. Rokowania wcale nie są oczywiste, a pesymistyczny scenariusz zakłada, że nie uda się wyeliminować wirusa do lata. Problemem jest bowiem to, że potrafi on przetrwać u wielu osób, które nie wykazują ewidentnych symptomów choroby (COVID-19), a które
mogą przenieść ją na innych. Niektórzy z azjatyckich ekspertów przewidują, że tak właśnie będzie, po czym nastąpi ponowny atak wirusa zimą. Taki scenariusz jest dość przygnębiający, ale
niczego nie można wykluczyć.
Skupiając się na koronawirusie, nie zauważamy lub nie zdajemy sobie sprawy z wagi innych
spraw, które dzieją się dokoła. Oto, odchodzą znani ludzie kultury jak choćby lubiany aktor Emil
Karewicz, odtwórca wielu znakomitych ról. W pamięci widzów zapewne najmocniej zapisała się
rola króla Władysława Jagiełły w filmie „Krzyżacy” i późniejsza rola czarnego charakteru, ale na
swój sposób budzącego sympatię wrednego Hermanna Brunnera w serialu telewizyjnym „Stawka większa niż życie”.
Niedawno odszedł jeden z najmocniejszych filarów naszej kultury, wielki mistrz dźwięku, kompozytor, dyrygent i pedagog – Krzysztof Eugeniusz Penderecki. Strata tych i wielu innych nietuzinkowych postaci odchodzących z naszego życia oznacza zmierzch pewnej epoki w polskiej kulturze. Niestety, powstałej luki nie udaje się nikim innym zapełnić i pewnie pozostanie tak jeszcze
długo. W wielu obszarach kultury korzystamy z dorobku poprzednich pokoleń. Jest to jak odcinanie kuponów od tego co było. Wystarczy spojrzeć na poszczególne dziedziny kultury, żeby
skonstatować, że ostatnie lata niewiele wniosły. Kultura ikonek w smartfonie jak dotąd poza wykoślawieniem języka polskiego i wprowadzeniem do niego koszmarków językowych bez polskich
znaków diakrytycznych np.: piętnasce, osemnasce, byam, robiam, czy mioserdze niewiele wniosła do naszego życia. Nieliczne wyjątki potwierdzają regułę. Rzecz jasna, pojawiają się i dziś wielkie osobowości, ale jest ich niewiele. Przypomnijmy sobie lata 60. Mieliśmy wtedy do czynienia z
prawdziwym boomem kulturowym. Był to czas zachłyśnięcia się wolnością, co zaowocowało powstaniem wybitnych dzieł w literaturze, w muzyce, w filmie, w teatrze, w sztukach wizualnych.
Dzisiejszy konsumpcjonizm i dobre samopoczucie większości obywateli nie przekładają się na tworzenie rzeczy wartościowych w kulturze.
Nie chcę powiedzieć że następuje zauważalny regres, ale pewne fakty uzasadniają taką tezę.
Czy w muzyce popularnej pojawił się ktoś na miarę genialnego wirtuoza gitary obdarzonego wspaniałym głosem Jimiego Hendrixa, czy wirtuoza trąbki i kompozytora Milesa Davisa w muzyce jazzowej? Czy w świecie filmu są jeszcze niekwestionowane gwiazdy, na których pojawienie się na
ekranie czekały miliony ludzi na całym świecie? Czy dziś ktokolwiek idzie do kina lub do teatru,
aby zobaczyć swoich idoli, jak miało to miejsce w przypadku Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn,
Vivien Leigh, Clarka Gable’a i całej plejady gwiazd minionych lat? Odpowiedź jest prosta – nie.
Wszystko się zmieniło.
Miejsce luminarzy kultury zajęli mniej znani, efemeryczni celebryci, których egzystencja zależy od kaprysu mediów. Oni niczego nie tworzą poza własnym wizerunkiem. Nie są bynajmniej zjawiskiem lokalnym, ale pojawiają się wszędzie. To oni w dużej mierze zastąpili twórców kultury.
Towarzyszy temu inne zjawisko – spadek potencjału intelektualnego elit kulturalnych. Ma on zasięg ogólnoświatowy. Ich słabość widać w wielu dziedzinach, m.in. w zyskujących na popularności e-bookach, gdzie znalezienie lektora z dobrym głosem i dykcją wydaje się być przedsięwzięciem karkołomnym. A przecież pośród aktorów starszego pokolenia nie brakowało znakomitych
głosów, ludzi znających swoje rzemiosło, którzy byli w tym znakomici.
To samo dotyczy spikerów radiowych i telewizyjnych. Tu też nie brakowało wielkich osobowości cechujących się kulturą języka i wyróżniającym się tembrem głosu będącym darem od natury,
a także pracy nad nim. Dziś przebrnięcie przez film popularnonaukowy z lektorem nieposiadającym takich umiejętności to katorga, a nie przyjemność. Na koniec okazuje się, że owym lektorem
był znany aktor. Oj, źle to świadczy o jego umiejętnościach. Nie wspomnę już o radiu i telewizji,
gdzie mamy do czynienia z podobną bylejakością. Łezka w oku kręci się, gdy wspominam niektórych dawniejszych lektorów czy prezenterów.
O tempora, o mores! No cóż, może jestem staroświecki. Może zbyt wiele oczekuję. Ktoś powie
– nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, gdy panuje epidemia. To prawda, ale róż jakoś żal…

W

Muzeum online
Muzeum Niepodległości znalazło sposób na wirusa. Postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom swoich miłośników i udostępnić część swoich wystaw w formie wirtualnej. Będzie można obejrzeć je na specjalnej grupie na Facebooku, na kanale Galerii Brama Bielańska:
https://www.facebook.com/galeriabramabielanska/ oraz na specjalnie stworzonej grupie Wirtualne Wystawy Muzeum Niepodległości będącej częścią kanału Muzeum Niepodległości:
https://www.facebook.com/groups/1380839952127034/ gdzie prezentujemy bogate, wcześniej
nie prezentowane, zbiory Muzeum Niepodległości.
MM

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Teresa Marciniak
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna

List  List  List  List  List  List  List

Butelki niezgniecione
Jestem mieszkanką wielopiętrowego bloku na Ursynowie, Z uwagi
na sąsiednie bloki mamy dostęp do 2 dużych śmietników. Niestety, pojemniki na plastiki, metale a także te na papier szybko się zapełniają.
Jednym z powodów tej sytuacji jest to, że mieszkańcy segregując śmieci – nie zgniatają butelek po wodach mineralnych, nie rozkładają
kartonów.
Często widzę jak ktoś grzecznie niesie do pojemnika pełną reklamówkę butelek po wodzie (niezgniecionych) i całość, tj. z reklamówką,
wrzuca do pojemnika. A potem wiadomo – pojemnik szybko się zapełnia, a jednocześnie w pojemniku pozostają wolne, niewypełnione
przestrzenie – podobnie jest gdy ktoś wrzuci kilka nierozłożonych kartonów - i już pełno. A zgniecenie butelki po wodzie - to taka “czysta robota” - wystarczy nadepnąć nogą, a karton też da się rozłożyć .
Teraz wszyscy myślimy o koronawirusie, boimy się go - i słusznie bo
życie i zdrowe najważniejsze, i stosując się do rozporządzeń - pozostajemy w domu. Mamy więc czas, aby zgnieść tą butelkę, wystarczy tylko o tym pamiętać. Wówczas więcej plastiku zmieści się w pojemnikach - jest to bardziej ekonomiczne.
Sprawa segregacji śmieci to temat drażliwy ( i ta ostatnia ,bardzo
niesprawiedliwa podwyżka opłat ), ale zgniatając butelkę czy rozkładając karton - robimy coś dobrego dla siebie, dla środowiska - niezależnie od wysokości opłat.
Póki co śmieci na moim osiedlu są regularnie odbierane, ale koronawirus może to zaburzyć - możemy więc coś dobrego zrobić w tej kwestii, tym bardziej, że teraz mamy czas, pozostając w domach.
A śmieci (plastiku) będzie przybywać ( w obawie przed koronawirusem wiele artykułów spożywczych jest pakowanych w dodatkowe woreczki foliowe, np. pieczywo ), a ludzi do ich odbioru raczej nie.
Ktoś może powiedzieć, że jest za mało pojemników - ale czy na pewno ? Gdy dawniej na prywatnych posesjach płaciło się od pojemnika
- jego pojemność była w pełni wykorzystana.
Zdaję sobie sprawę, że PASSA nie zajmuje się edukacją w sprawie
segregacji, ale czasami mała rzecz, a może coś zmienić na lepsze.
Z poważaniem,
( i m i ę i n a z w i s ko d o w i a d o m o ś c i r e d a kc j i )

Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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