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W łaśnie siedzę sobie pod
Warszawą, termometr
za oknem wskazuje w

słońcu... plus 46 stopni. Te majowe
dni bardziej przypominają lato niż
wiosnę. Człowiek od razu ma lepsze
samopoczucie i większą chęć do ży-
cia. Ale mój błogostan zostaje nagle
przerwany. Dowiaduję się oto, że
o krok od domu, w którym przeby-
wam, na ulicy Głównej w Krupiej
Wólce zginęła jadąca na rowerze i
uderzona przez samochód siedmio-
letnia dziewczynka. Taka wiado-
mość ścina z nóg nie tylko rodzi-
ców ofiary. I od razu przychodzi
na myśl: czy ta śmierć nastąpiła na
pewno z winy nieostrożnego kie-
rowcy? Czy rodzice powinni po-
zwalać takiemu dziecku na włą-
czanie się do ruchu na jezdniach,
gdzie – pomimo ograniczeń prędko-
ści – większość prowadzących po-
jazdy samochodowe pędzi ponad
normę? Znam dobrze Krupią Wól-
kę. Nie jest to wieś o dużym natęże-
niu ruchu drogowego, ale od paru
lat tak się porobiło, że niemal wszy-
scy w okolicy mają samochody i
właśnie tam muszę niejednokrotnie
dość długo czekać, żeby wjechać ze
spokojniejszej uliczki w ulicę Głów-
ną. Po wspomnianym wypadku w
myślach przemianowuję sobie Kru-
pią na Trupią Wólkę. 

G dy zacząłem bywać w tych
stronach, po drogach cał-
kiem często jeździły jesz-

cze pojazdy konne albo jeźdźcy
poruszali się wierzchem. Teraz
dużo się zmieniło i zimą próżno
wyglądać sań, które swoimi dzwo-
neczkami sprawiały, że wokół by-
ło sielsko-anielsko. Być może, z
tamtych, spokojniejszych czasów
pozostało przyzwyczajenie, że na
tym terenie poruszanie się każ-
dym rodzajem pojazdu jest w peł-
ni bezpieczne.

F aktem jest również, że za-
jęci pracą zawodową rodzi-
ce z okolicznych wiosek po-

syłają swoją małoletnią dziatwę
rowerem do szkoły w sąsiednim
Zalesiu Górnym, gdzie już na
dwóch skrzyżowaniach – wobec
codziennego przejazdu całej fa-
langi pojazdów – trzeba było za-
instalować światła sygnalizacyj-
ne. Budzi często moje zdziwienie,
a nawet przerażenie, gdy widzę,
jak kilkuletnie małolaty na ro-
werkach albo skate-boardach za-
nurzają się w gęsty ruch samo-
chodowy. No cóż, lekkomyślność
dorosłych bywa często zasadni-
czym źródłem nieszczęścia. Mą-
dry Polak po szkodzie...

J uż od lat statystyki wykazu-
ją, że Polska należy do kra-
jów, w których ginie na dro-

gach relatywnie dużo dzieci i mło-
dzieży. Cztery lata temu notowa-
liśmy ponoć największą na świe-
cie liczbę zgonów powypadkowych
młodych ludzi w wieku 18-24 la-
ta – na 1 milion mieszkańców.
Bierze się to w dużym stopniu
stąd, że te właśnie pokolenia wciąż
jeszcze mało doświadczonych kie-
rowców wsiadają albo za kierow-
nicę bardzo szybkich aut, albo
jeszcze szybszych motocykli i nie-
rzadko łączą młodzieńczą brawu-
rę z upojeniem alkoholowym. Kie-
dyś był to stały fragment drogowej
(czytaj – śmiertelnej) gry młodych

wiejskich motocyklistów. Dziś –
znacznie częściej jest to syndrom
nazbyt pewnego siebie kierowcy
samochodowego. 

Sam staram się maksymalnie
szanować innych uczestni-
ków ruchu drogowego i nie

zdarzyło mi się jeszcze, żebym po-
trącił psa, kota albo jakiekolwiek
zwierzę leśne, choć bardzo często
wskakują mi one prosto pod koła.
Mam satysfakcję z nieprzejecha-
nia przedreptowującego drogę jeża
albo przebiegającej skokami wie-
wiórki. Któregoś roku znajomy po-
trącił swoim autem pieska, który

nagle wybiegł z posesji, bo ktoś za-
pomniał o zamknięciu furtki. Zna-
jomy obsobaczał – skądinąd słusz-
nie – właścicielkę psa, ale jako
sprawcy kolizji zadałem mu pyta-
nie: – A jakbyś się czuł, gdyby w
takiej samej sytuacji pod koła wy-
biegło ci dziecko???

T o samo pytanie zadaję wie-
lu mamom, babciom lub
nianiom, które bez należy-

tej ostrożności wchodzą na przej-
ście dla pieszych, pchając przed
sobą wózek z dzieckiem. Ileż to ra-
zy widziałem, że taka mama lub
babcia nawet nie spojrzała w lewo

czy prawo, będąc pewna, że jako
piesza ma w tej sytuacji pierw-
szeństwo i wszystkie nadjeżdżają-
ce pojazdy na pewno zatrzymają
się przed „zebrą”. Tymczasem w
praktyce może się zdarzyć i tak,
że ktoś się jednak nie zatrzyma,
nawet wtedy, gdy piesi mają zielo-
ne światło. Coraz częściej taka sy-
tuacja zdarza się, gdy mamy do
czynienia z karetką Pogotowia Ra-
tunkowego albo wiozącym jakie-
goś politycznego ważniaka autem
Służby Ochrony Państwa. Kierow-
cy SOP już sobie zdążyli wyrobić
markę najbardziej niebezpiecz-

nych użytkowników dróg w Pol-
sce. Fachowcy oceniają, że na kie-
rowców tej służby angażuje się po
prostu miernych ale wiernych.
Efekty ich jazd są, jak dotychczas,
opłakane. Nie słyszałem jednak,
żeby kryteria angażu szefostwo
SOP zamierzało zmienić. 

W Warszawie i wokół niej
robi się na drogach co-
raz bardziej niebezpiecz-

nie. Wiem już z doświadczenia, że
poranne kroniki przynoszą co-
dziennie wieści o wypadkach na
obwodnicy warszawskiej i innych
arteriach przelotowych. A już po-
ranny wyjazd z Bródna lub Tar-
gówka do centrum przynosi obo-
wiązkowo mniejsze lub większe
zderzenia. Jazdy zakorkowanymi
ulicami się nie uniknie, więc kto
ma rozum w głowie, ten woli uży-
wać metra. A już ci, którzy nade
wszystko lubią spokój i przebywa-
nie na odludziu, najchętniej ucie-
kają do lasu. I ja to robię bardzo
często. Tym bardziej więc się de-
nerwuję, gdy coraz częściej widzę
maszyny ścinające drzewa, a mo-
że jeszcze bardziej irytuje mnie ryk
quada, pomykającego w gęstwi-
nie. Taki pojazd z silnikiem spalino-
wym to nie tylko na łonie natury
zwyczajnym skandal. Od kiedy się
te pojazdy pojawiły, nie mogę zro-
zumieć – po co ktoś takie cudac-
two wymyślił. Jak na złość jednak,
radość z rozkwitającej wiosny psu-
ją mi w lesie właśnie quady, które
uważam za rodzaj samochodowe-
go zboczenia, więc niech mi wyba-
czy Rafał Sonik, nasz wielki mistrz,
który na quadzie wygrał w 2015
rajd Dakar, w2014 był drugi, a w
2020 trzeci. Ja bym mu bram
triumfalnych nie stawiał...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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W grudniu 2020 roku na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ur-
synów wymieniona została ziemia i wykonane napo-
wietrzenie korzeni metodą Air Spade 3. 

Na powierzchni 185 m2 wymieniono glebę pod dwoma wybra-
nymi, wiekowymi kasztanowcami zwyczajnymi w Alei Kasztano-
wej. Dziś widać wymierne efekty tych prac, dlatego Urząd Dzielni-
cy Ursynów już planuje kolejne. W tym roku urząd zaplanował
wymianę gleby analogicznym sposobem (zaleconym w eksperty-
zie) pod kolejnymi 4 kasztanowcami. Szacunkowy koszt kolejnych
prac to ok. 60.000 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął działania, dzięki któ-
rym możliwe będzie przeznaczenie środków z Mazo-
wieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na
termomodernizację budynków w pięciu placówkach
oświatowych. 

Całkowita wartość nowych prac modernizacyjnych to ponad 10
mln zł. Jak informują ursynowscy urzędnicy, uwzględniając środ-
ki własne Dzielnicy Ursynów wartość nakładów dla trzech ursynow-
skich szkół podstawowych w latach 2018 – 2023 wyniesie 22 635
730 zł. Ponadto 1 mln zł zostanie przekazany dwóm ursynowskim
przedszkolom.

- Zaplanowane prace to inwestycja na lata, ponieważ obniżą się
koszty funkcjonowania placówek edukacyjnych, a dzieci będą
uczyć się w nowoczesnych budynkach. W wyniku termomoderni-
zacji w trzech podstawówkach i dwóch przedszkolach ograniczy-
my koszty ogrzewania, a dzięki instalacjom fotowoltaicznym spad-
ną rachunki za prąd – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
– Szczególnie cieszę się z nowych pomieszczeń dla Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej nr 19, ponieważ nie będziemy już pono-
sić kosztów wynajmu, jak ma to miejsce obecnie – dodaje.

PPrrzzeedd nnaappoowwiieettrrzzaanniieemm - nnaa zzddjjęęcciiuu ddrrzzeewwoo bbeezz lliiśśccii nnaa ttllee nniieebbiiee-
sskkiieeggoo nniieebbaa,, ppoodd ddrrzzeewweemm pprraaccuujjąą rroobboottnniiccyy..

PPoo nnaappoowwiieettrrzzaanniiuu..

Napowietrzanie korzeni 
zakończone sukcesem

Dodatkowe pieniądze 
na szkoły i przedszkola

Ursynowscy radni zwróci-
li się do Głównego Inspek-
tora Transportu Drogowe-
go o budowę Odcinkowego
Pomiaru Prędkości w obu
kierunkach na odcinku:
od węzła Puławska do wę-
zła Wilanów. We wtorek,
11 maja, Rada Dzielnicy
Ursynów przyjęła stano-
wisko w tej sprawie.

„Prognozowane natężenie ru-
chu pojazdów w ciągu Południo-
wej Obwodnicy Warszawy spo-
dziewane jest na poziomie po-
dobnym do Trasy AK i Trasy To-
ruńskiej. Taki ruch oznacza śred-
nio 3 wypadki/kolizje dziennie.
Jednym z najczęstszych powo-
dów wypadków drogowych na
tych trasach jest nadmierna
prędkość. Każdy wypadek/koli-

zja może oznaczać zamknięcie
najdłuższego tunelu drogowe-
go w Polsce i przeniesienie ruchu
z trasy S2 na lokalne ulice Ursy-
nowa i Wilanowa. Spowoduje to
drastycznie zwiększenie liczby
niebezpiecznych zdarzeń, w tym
z udziałem pieszych oraz paraliż
drogowy obu dzielnic” – czyta-
my w uzasadnieniu do przyjęte-
go stanowiska.

Z danych przekazanych przez
rzecznik prasową GITD wynika,
że w marcu 2021 r. fotoradary
zarejestrowały 169,3 tys. naru-
szeń. Z tego prawie 168 tys. doty-
czyło przekroczenia prędkości.
To wzrost ok. 50 tys. naruszeń w
stosunku do analogicznego okre-
su w 2020 r. „Dane te uprawdo-
podabniają obawę, że prędkość w
tunelu POW będzie nagminnie
przekraczana, a to z kolei może
doprowadzić do wypadków/ko-
lizji i przeniesienia tranzytu na
lokalny układ ulic Ursynowa i Wi-
lanowa” – przekonują radni.

- Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest dla nas wszystkich prio-
rytetem. Cieszę się ze petycja
radnego Tomasza Sieradza zna-
lazła kontynuację w stanowisku
wyrażonym przez radnych. Wie-
rzę że będzie to kolejny sygnał,
który przekona Głównego In-
spektora Transportu Drogowe-
go oraz Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad do
przychylenia się do tego postula-
tu – mówi burmistrz Ursynowa,
Robert Kempa.

Koszt instalacji Odcinkowego
Pomiaru Prędkości szacowany
przez GDDKiA wynosi około 2,3
mln zł. „To niewielki wydatek,
który może zapewnić bezpie-
czeństwo wielu tysiącom miesz-
kańcom Ursynowa i Wilanowa”
– podsumowują radni. 

Rada Dzielnicy Ursynów chce 
pomiaru prędkości w tunelu POW

Przyjazna, dostępna szkoła bez ba-
rier, powiązana z otoczeniem i dzia-
łająca na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Warszawa wprowadza nowe
standardy architektoniczne, opra-
cowano też przewodnik, który uła-
twi projektowanie, budowę lub mo-
dernizację placówek oświatowych.

Obowiązkowe standardy architektonicz-
ne dla nowych i modernizowanych war-
szawskich szkół wprowadzono zarządze-
niem prezydenta. A przewodnik „Szkoła
dobrze zaprojektowana”, stworzony wspól-
nie z architektami, pokazuje jak to najle-
piej zrobić.

Szkoły to bardzo ważne obiekty. Dzieci
spędzają w nich mnóstwo czasu. Tu się uczą
zawiązują przyjaźnie, kształtują swoje po-
stawy obywatelskie. Liczą się nie tylko lek-
cje, ale i atmosfera placówki. Dlatego chce-
my, by ich sposób funkcjonowania odpo-
wiadał wyzwaniom naszych czasów. A ar-
chitektura wspomagała edukację i pokazy-
wała to, co jest dla nas ważne – otwartość,
dostępność, dbałość o klimat i otoczenie –
mówi Renata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy.

W stolicy powstaje wiele szkół. Za ka-
dencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego
oddano już 15 przedszkoli i 9 szkół (osiem

podstawówek i jedną szkołę zawodową).
Obecnie trwa budowa kolejnych kilkunastu
szkół i przedszkoli, a 14 placówek jest pla-
nowanych (10 przedszkoli i 4 szkół). W
tym roku zakończą się m.in. prace przy bu-
dowie szkół przy ul. A. German, J. Nowa-
ka Jeziorańskiego/Fieldorfa i Karlińskie-
go oraz przedszkoli przy ul. Siemiatyckiej,
ul. Maklakiewicza, ul. Bernardyńskiej i al.
Niepodległości. Nowe i modernizowane
szkoły zmieniają Warszawę, a dzięki no-
wym standardom architektonicznym, będą
mogły jeszcze lepiej służyć nie tylko spo-
łecznościom szkolnym, ale i społeczno-
ściom lokalnym, a także stawiać czoła wy-

zwaniom związanym m.in. z zagrożeniami
klimatycznymi.

Przewodnik jest praktyczny. Ułatwi pra-
cę architektom, wydziałom inwestycyjnym
w dzielnicach, kierownikom projektów i
innych specjalistów, którzy są zaangażo-
wani w projektowanie i planowanie obiek-
tów szkolnych. Publikacja zawiera też
szczegółowe zalecenia i wytyczne. Projek-
tanci wybierają najwłaściwsze rozwiąza-
nia dla konkretnej lokalizacji. Lista kon-
trolna pozwala sprawdzić zgodność pro-
jektu z naszymi wytycznymi. A zdjęcia pre-
zentują najlepsze obiekty szkolne w Pol-
sce i na świecie.

– Przewodnik usprawni planowanie, pro-
jektowanie i ocenę obiektów, zarówno nowo
powstających, jak i modernizowanych, roz-
budowywanych czy przebudowywanych.
Dzięki naszym standardom powstaną ko-
lejne tak piękne i unikatowe obiekty, jak ur-
synowski zespół przy ul. Zaruby, który otwo-
rzyliśmy na początku tego roku – dodaje
wiceprezydent Michał Olszewski.

Standardy dla szkół będą obowiązywały
dla wszystkich nowych projektów, finanso-
wanych lub współfinansowanych z budżetu
miasta. Opracowano je dla działek, które
pozwolą realizować całe zespoły oświato-
we i zapewnią uczniom miejsce na aktywny
wypoczynek, sport oraz naukę na otwar-
tym terenie.

Szkoła bezpieczna 
i pozbawiona barier

W wytycznych przewidziano m.in. dwa
modele szkoły podstawowej - z trzema lub
czterema ciągami równoległych klas, dla
około 645 i 860 uczniów. W ramach tego sa-
mego kompleksu powinno się też znaleźć
przedszkole cztero- lub ośmiooddziałowe.

Co ważne – nowe placówki będą mogły
pełnić funkcje, które wykraczają poza ustawo-
we wymogi oświatowe i są związane m.in. z
pracą na rzecz lokalnej społeczności. Można
je też wyposażyć w dodatkowe pomieszczenia
i obiekty, aby wspierać realizację zadań oświa-
towych w szerszej skali, na rzecz okolicznych
szkół, danej dzielnicy lub całej metropolii.

Stołeczne szkoły powinny być dostępne
szybko, wygodnie i bezpiecznie. Uczniowie
i ich rodzice powinni móc tu dotrzeć pie-
szo, hulajnogą lub rowerem lub komunika-
cją miejską. W otoczeniu szkoły powinien
być uspokojony ruch i zapewnione miejsca
dla jednośladów. Budynki i najbliższe otocze-
nie muszą być pozbawione wszelkich ba-
rier architektonicznych i technicznych, tak by
były dostępne dla wszystkich.

Warto przeczytać!
Zachęcamy do zapoznania się z publika-

cją. Przewodnik przygotował zespół archi-
tektów z pracowni WWAA we współpracy z
inżynierami z Buro Happold i ekspertem od
akustyki Mikołajem Jaroszem (Ecophon Sa-
int-Gobain). Autorzy ściśle współpracowa-
li z Biurem Architektury i Planowania Prze-
strzennego, Biurem Edukacji, Zarządem Zie-
leni oraz Fundacją Szkoła z Klasą. A nad re-
dakcją naukową czuwała architekt dr Moni-
ka Wróbel.

Szkoła dobrze zaprojektowana!

SSPP nnrr 339999 pprrzzyy uull.. ZZaarruubbyy,, ffoott.. PP.. KKrraajjeewwsskkii..
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Ponownie w Noc Muzeów w Warszawie
zaprezentujemy historię nie tylko war-
szawskiego golfa. Bo o tym, że Polacy ten
sport pokochali już ponad 100 lat temu,
warto posłuchać. I warto zakochać się w
tym sporcie po raz drugi.

Przygotowujemy program atrakcyjny i pełen
niesamowitych przeżyć, a temat przewodni tego-
rocznego spotkania to - “Historia golfa zapisana w
hickorowym drewnie”. Forma atrakcji będzie do-
stosowana do aktualnej sytuacji pandemicznej.
Start wydarzenia godz. 13.00 - zapraszamy szcze-
gólnie rodziny z dziećmi.

W programie nie zabraknie działań online i w
plenerze:

- wystawa historycznego sprzętu do gry w gol-
fa i jego ewolucji - “Od hickory do grafitu”

- pokazowy Turniej Golfa - jak gramy dziś i jak
grano przed laty (start turnieju, godz. 15.00)

- premierowy pokaz filmu “Gra w golfa” nagra-
nego kamerą hr Augusta Zamoyskiego w latach
20tych, z omówieniem - patronem pokazu jest
Muzeum Literatury w Warszawie

- wernisaż prac Sylwii Matejkowskiej z Agencji
Artystycznej Dubisz oraz warsztaty plastyczne
“Golf w sztuce”

online, godz. 17.00:
- premiera reportażu nagranego w przestrze-

niach AWF Warszawa - “W poszukiwaniu golfa i
historii sportu” oraz “Golfowy księgozbiór - z wi-
zytą w Bibliotece Głównej AWF Warszawa”

Zapraszamy również na wydarzenie w lokaliza-
cji: AWF Warszawa, a tam w programie m.in.:
akademia gry w minigolfa, golfowe konkursy, po-
kazy tańca i in.

Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest:
AWF Warszawa i Biblioteka Główna AWF 

Warszawa
Patronem honorowym wydarzenia są:
JM Rektor AWF Warszawa
Muzeum Literatury w Warszawie
Partnerzy wydarzenia:
Warszawskie Towarzystwo Golfowe, Minigolf

Club Mazovia, Klub Golfowy Komorów, Polskie
Stowarzyszenie Golfa Kobiet, Stowarzyszenie
Branży Eventowej

E l ż b i e t a  G r e n d e c k a
K u ź n i a  G o l f a  P o l e  M o k o t o w s k i e

M u z e u m  H i s t o r i i  G o l f a  w  P o l s c e  
-  m u z e u m  w  o r g a n i z a c j i

Noc Muzeów z golfem!
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Noc muzeów w Dorożkarni
Dom Kultury DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska 28 (dojazd

autobusami 108 i 167, przystanek Łososiowa) zaprasza na NOC
MUZEÓW 2021 15 maja, sobota, start godz. 14.00, zakończe-
nie godz. 19.00.

Noc Muzeów w Dorożkarni rozpocznie się już po południu
grą terenową pt. „Na dawnych Siekierkach”. Udział mogą wziąć
osoby indywidualne i zespoły (np. przyjaciół lub rodzin) liczą-
ce maksymalnie 5 osób. Nie trzeba się wcześniej rejestrować.
Wystarczy przyjść w godzinach 14.00-18.00 na podwórko Do-
rożkarni, pobrać pakiet startowy i wyruszyć w pieszą podróż po
osiedlu Siekierki. Uczestnicy po drodze rozwiązywać będą róż-
norodne zadania nawiązujące do przedwojennej historii i tra-
dycji Siekierek. Poznają też wiele ciekawostek np. o balonach
lądujących na Siekierkach, miejscu w którym zawsze można by-
ło zdobyć najświeższe informacje i lokalnych przysmakach.

Czas trwania gry – ok 60 min.
Po zakończeniu uczestnicy muszą wrócić na podwórko 

Dorożkarni, by złożyć raport.

X edycja turnieju dzieci i młodzieży
Warszawska Syrenka 2021

W dniach 15-16 maja 2021 roku na hali szermierczej przy 
ulicy Piaseczyńskiej 71 odbędzie się X edycja turnieju dzieci 
i młodzieży Warszawska Syrenka 2021. Co roku impreza 
przyciąga liczną grupę zawodników z całej Polski.

Na sobotę zaplanowano pojedynki w szpadzie chłopców,
a na niedzielę turniej w szpadzie dziewcząt. Zawody zosta-
ną rozegrane bez udziału publiczności, transmisja on-line na
stronie www.fencing4fun.com oraz na kanałach społeczno-
ściowych.

1155 mmaajjaa 22002211 ttuurrnniieejj ww sszzppaaddzziiee cchhłłooppccóóww::
10:00 – roczniki 2008/2009
12:00 – roczniki 2010/2011 oraz 2012/2013
14:00 – roczniki 2005/2006/2007
1166 mmaajjaa 22002211 ttuurrnniieejj ww sszzppaaddzziiee ddzziieewwcczząątt::
10:00 – roczniki 2008/2009
12:00 – roczniki 2010/2011 oraz 2012/2013
14:00 – roczniki 2005/2006/2007
Organizatorami zawodów są:
Klub Szermierzy Warszawianka
Polski Związek Szermierczy
Klub Sportowy Warszawianka
CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego w Warszawie
Projekt współfinansuje:
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach progra-
mu: „Sport wszystkich dzieci – wspieranie organizacji imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz odbywa się pod hono-
rowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Cykl wykładów on-line 
o stresie

Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza osoby 60 + na cykl
wykładów on-line o stresie. Wykłady będą odbywały się w śro-
dy o godz. 9:30.

1122 mmaajjaa:: Stres i stres w pandemii – co warto wiedzieć?
1199 mmaajjaa:: Poznaj wybrane sposoby radzenia sobie ze 

stresem
2266 mmaajjaa:: Pułapka myśli – jak mimo pandemii zapanować nad

rozmyślaniem?
22 cczzeerrwwccaa:: Kiedy smutek to depresja
99 cczzeerrwwccaa:: Postaw na rozwój – jak wykorzystać efektywnie

czas pandemii
Wykłady odbywają się on-line, nie ma potrzeby pobierania

i instalowania aplikacji lub programu, udział odbywa się poprzez
kliknięcie w link.

Zapisy na stronie www.stowarzyszeniesyntonia.clickme-
eting.com.

Projekt Senior blisko Siebie - Mokotów 2021 jest współfi-
nansowany ze środków m.st Warszawy Dzielnicy Mokotów.

Jak wzmacniać 
odporność psychiczną

Zapraszamy na zajęcia “Jak wzmacniać odporność psychicz-
ną”, kierowanymi do osób w wieku 55+

Termin: środy, 19 i 26 maja, 9, 16, 23 i 30 czerwca w godz.
17.30-20.30

W czasie zajęć zostaną poruszane takie zagadnienia jak:
Siła i odporność psychiczna – czym jest i jakie są jej elementy ,
Dlaczego warto zadbać o odporność psychiczną ?
Sposoby na dbanie o swoją odporność psychiczną – ćwicze-

nie i wskazówki z zakresu m.in. zarządzania emocjami i stre-
sem, konstruktywnych wzorców myślenia i działania, także w
sytuacjach trudnych, organizacji czasu, planowanie, odpo-
wiedniego dobierania poziomu wyzwań.

Warsztaty odbywać się będą na żywo i prowadzone będą zdal-
nie. Opis spotkań oraz możliwość zapisania się znajdziecie na
stronie: https://fundacjaroro.org/.../jak-wzmacniac-odp-
ornosc.../ 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu “Wybieram
rozwój, edycja 2” współfinansowanego ze środków m.st. War-
szawy Dzielnicy Mokotów.

Już w sobotę czeka nas Noc Muzeów

Po raz pierwszy Noc Muzeów
odbyła się w Berlinie w 1997 ro-
ku. W Polsce pierwszą Noc Mu-
zeów w 2003 roku zorganizo-
wał Poznań. Warszawa bierze
udział w akcji począwszy od
2004 roku. W pierwszej edycji
wydarzenia w stolicy różne
atrakcje przygotowało w sumie
11 muzeów, a placówki te od-
wiedziło ponad 16 tysięcy osób.
Co roku inicjatywa koordyno-
wana jest przez Miasto Stołecz-
ne Warszawa. Rok temu wyda-
rzenie w ogóle się nie odbyło w
związku z zaostrzeniem się w
tym czasie pandemii. W tym ro-
ku Noc Muzeów powraca, ale w
nieco innej niż dotąd formule,
dostosowanej przede wszystkim

do wymogów sanitarnych, wyni-
kających z trwającej przecież
wciąż pandemii COVID-19. W
stolicy udział w akcji weźmie 180
placówek, z czego aż 17 po raz
pierwszy. Wśród propozycji zde-
cydowanie dominują wystawy i
różnego typu atrakcje organizo-
wane w plenerze. Przygotowa-
nych zostało też blisko 100 wy-
darzeń on-line, dzięki którym
będzie można, na przykład, wy-
brać się z wirtualną wizytą do
któregoś z warszawskich muze-
ów lub na wystawę do którejś z
galerii sztuki.

Na Ursynowie przeprowadzo-
na zostanie interaktywna gra te-
renowa, podczas której uczestni-
cy sprawdzą swą wiedzę na te-

mat dzielnicy wykonując różne
zadania i odpowiadając na pyta-
nia testowe. Start gry o godzi-
nie 19. Po jej zakończeniu warto
wrócić pod Urząd Dzielnicy,
gdzie w godzinach od 18 do 21
odbędzie się okolicznościowe bi-
cie monet, które będą rozdawa-
ne wszystkim zainteresowanym
osobom. Natomiast w godzinach
od 19 do 23 burmistrz Ursynowa
Robert Kempa zaprasza na wizy-
tę do swego gabinetu w Urzę-
dzie Dzielnicy. Tym, którzy pre-
ferują pozostać w domu Ursy-
noteka proponuje wystawę on-li-
ne, poświęconą patronowi dziel-
nicy –  Julianowi Ursynowi
Niemcewiczowi.

W Wilanowie wiele atrakcji
przygotowało Muzeum Pałacu
Króla Jana III Sobieskiego. O go-
dzinie 20 rozpocznie się spacer
on-line po ogrodach pałaco-
wych, podczas którego uczest-
nicy będą mieli okazję nie tylko
podziwiać piękno natury, ale też
przyjrzeć się z bliska rzeźbom i
malowidłom umieszczonym na
fasadzie rezydencji królewskiej.
O godzinie 19:10 na Facebook’u
muzeum rozpocznie się trans-

misja warsztatów kulinarnych,
dzięki którym dowiemy się, co
jadał król Jan III Sobieski i jak
wyglądały uczty w pałacu.
Wspólnie z prowadzącymi bę-
dziemy mieli niepowtarzalną
okazję, by przygotować danie z
królewskiego menu. O godzinie
20 czeka nas filmowa relacja z
wilanowskiej pasieki, podczas
której zobaczymy co robią nocą
pszczoły. O 19:30, 20:30 oraz
21:30 transmitowane będą oko-
ło 15-minutowe pokazy pracy
drukarskiej na rekonstrukcji pra-
sy z XVII wieku. W wersji on-line
w godzinach od 19 do 24 udo-
stępniona zostanie również no-
wa wystawa czasowa znajdują-
ca się na ekspozycji muzeum od
7 maja „Rośliny i zwierzęta. Atla-
sy historii naturalnej w epoce
Linneusza”.

Na Mokotowie Dom Kultury
Dorożkarnia przy ulicy Siekier-
kowskiej 28 zaprasza na grę te-
renową „Na dawnych Siekier-
kach”. Udział w grze mogą wziąć
zarówno osoby indywidualne,
jak i zespoły do 5 osób. Gra po-
trwa około 60 minut i można bę-
dzie w niej wystartować w godzi-
nach od 14 do 18. Uczestnicy bę-
dą mieli sposobność sprawdzić
swą wiedzę na temat historii i
tradycji przedwojennych Siekie-
rek. Usłyszą też różne ciekawost-
ki, na przykład, jakie były kie-
dyś lokalne przysmaki dzielnicy
albo co wspólnego z Siekierkami
mają balony.

Z pewnością w tym roku po
okresie lockdown’u wszyscy mi-
łośnicy sztuki, kultury i dobrej
zabawy w szczególności cieszą
się na nadchodzącą sobotę. I
bardzo dobrze, bo atrakcji nie
zabraknie w żadnej z warszaw-
skich dzielnic, a nawet nie wy-
chodząc z domu, będzie można
wziąć udział w wielu ciekawych
wydarzeniach, dowiedzieć się
nowych rzeczy i wyśmienicie
się bawić!

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

FOTO WIKIPEDIA

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-
19, w najbliższą sobotę 15 maja znowu będziemy mogli
cieszyć się Nocą Muzeów. Wydarzenie ma na celu pro-
mowanie kultury i sztuki, jak również historii i trady-
cji naszego kraju. Wybrane placówki muzealne i różne
instytucje kultury udostępniają w tym czasie swe 
ekspozycje bezpłatnie lub za drobną symboliczną 
opłatą. W większości miast organizujących Noc Muze-
ów bezpłatnie można też korzystać z komunikacji 
miejskiej, która ponadto kursuje wtedy znacznie 
częściej niż w zwykłe dni. 

Blisko 250 projektów – tyle prac wpłynęło w ramach
konkursu FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w War-
szawie przyszłości? Wizje uczestników są bardzo róż-
norodne. Teraz warszawiacy mogą głosować w plebi-
scycie na najlepszy projekt i przyznać swoją nagrodę!

Konkurs, w którym zapytano mieszkańców, jak widzą mieszka-
nie w Warszawie za 30 lat, odbywa się w związku z trwającymi pra-
cami nad nowym Studium dla Warszawy.

Plebiscyt trwa do 17 maja. Projekt, który zdobędzie najwięcej gło-
sów mieszkańców otrzyma nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł.
A jury przyzna swoje nagrody o łącznej puli 15 000 zł oraz nagro-
dy rzeczowe.

Otwarta formuła zachęciła do udziału zarówno dorosłych uczest-
ników profesjonalistów i amatorów, a także dzieci i młodzież.

Nadesłane projekty pokazują różne podejścia  do tematu miesz-
kania – nie tylko konkretne, ale także teoretycznie, opisowe, me-
taforyczne, konceptualne lub futurologicznie. Niektórzy autorzy pro-
ponują kompleksowe odpowiedzi, a inni skupiają się tylko na wy-
branych elementach związanych z zamieszkiwaniem np. zielenią
czy rekreacją w mieście. Odpowiedzi prezentowane są w bardzo róż-
nych formach  nie tylko za pomocą wizualizacji czy makiety, ale rów-
nież  za pomocą innych mediów, m.in.: filmu, piosenki, komiksu,
reportażu radiowego czy też marki odzieżowej! Wszystkie projek-
ty znajdują się na stronie: www.mieszkamy.futuwawa.pl.

Prace zwycięzców wybranych przez jury konkursu i warszawia-
ków zostaną zaprezentowane 2 czerwca, na wystawie przed ZODIA-
KIEM Warszawskim Pawilonem Architektury. W tym czasie w pa-
wilonie będzie można oglądać wystawę pokazującą założenia do
nowego studium dla Warszawy, które zostaną poddane konsulta-
cjom społecznym. 

Bogate księgozbiory, kolekcje audiobooków i ebooków,
czasopism, filmów, nowoczesne technologie, przyjazne
wnętrza – tym mogą pochwalić się warszawskie biblio-
teki publiczne. 8 maja miejsca te, a przede wszystkim
ludzie, którzy w nich pracują, obchodzili swoje święto.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzony jest
od 1985 roku, a zainicjowało go Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. 8 maja rozpoczął się Tydzień Bibliotek - tradycyjnie czas
spotkań, konferencji i warsztatów. Już w ubiegłym roku z powodu
pandemii trzeba było wszystkie aktywności przenieść do przestrze-
ni wirtualnej. Nie inaczej jest w tym roku - większość wydarzeń Ty-
godnia Bibliotek odbędzie się online, pod wspólnym hasłem „Znaj-
dziesz mnie w bibliotece”.

Stołeczna sieć biblioteczna to 18 bibliotek dzielnicowych, po-
nad 200 placówek, przeszło 5 milionów woluminów. Dzięki wspól-
nej identyfikacji wizualnej, sygnowanej charakterystyczną literą „B”,
stała się rozpoznawalną marką, za którą stoi profesjonalizm pracow-
ników i otwartość na potrzeby mieszkańców.

Informacje na temat wydarzeń organizowanych w warszaw-
skich bibliotekach – spotkań autorskich, debat, konkursów czytel-
niczych - można znaleźć na wspólnym portalu www.biblioteki-
warszawy.pl. To także centralny katalog biblioteczny, dzięki którem
można sprawdzić dostępność książek we wszystkich placówkach.

Od początku pandemii w stołecznych bibliotekach wprowadzo-
no szereg rozwiązań, dzięki którym czytelnicy i pracownicy mogą
czuć się bezpiecznie. Między innymi zapewniono środki do dezyn-
fekcji rąk i wprowadzono oddzielne stanowiska do zwrotu i wypo-
życzenia książek, audiobooków i filmów. Czytelnie nie są obecnie
dostępne, a książki najlepiej zamawiać telefonicznie lub drogą
elektroniczną. 

Ważne miejsce na literę B

Zagłosuj na najlepszy projekt
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Zarejestruj się na szczepienie w warszawskim punkcie szczepień
W piątek 14 maja zaczną
działać cztery warszaw-
skie punkty szczepień po-
wszechnych. Zostaną one
uruchomione na terenie
Śródmieścia, Białołęki,
Targówka i Wawra. Trwa
już rejestracja na szcze-
pienia w tych miejscach, a
informacje jak to zrobić
znajdują się na stronie
warszawaszczepi.pl.

– Bardzo się cieszę, że rozwi-
jamy sieć warszawskich punk-
tów szczepień przeciw COVID-
19. Co ważne nowo tworzone
miejsca szczepień powszech-
nych dołączą do ponad 60
punktów szczepień, które dzia-
łają już w miejskich przychod-
niach. Jesteśmy przygotowani,
aby szczepić tysiące osób dzien-
nie – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy, i do-
daje: – Drodzy warszawiacy, za-
chęcam abyście szczepili się w
warszawskich punktach szcze-
pień. Mamy tam świetnie wy-
kwalifikowany personel, a cały
proces odbywa się bardzo
sprawnie. Szczepienia są ważne
dla naszego wspólnego bezpie-
czeństwa i to również jedyna
szansa na powrót do normal-
nego życia, za którym wszyscy
tęsknimy.

Największy z warszawskich
punktów szczepień powszech-
nych zostanie uruchomiony na
stadionie Legii, gdzie planowane
są szczepienia od 3 do 5 tys. osób
dziennie. Pozostałe punkty będą
działały:

- w Białołęckim Ośrodku Spor-
tu przy ul. Strumykowej 21;

- w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Ossowskiego 25;

- w Wawerskim Centrum Kul-
tury przy ul. Żegańskiej 1a).

– Łącznie w czterech nowo
tworzonych punktach szczepień
powszechnych będziemy szcze-
pić nawet 60 tys. tygodniowo, o
ile oczywiście nie ograniczy nas
dostępność szczepionek – infor-
muje prezydent Trzaskowski.

Miejski portal informacyjny
warszawaszczepi.pl

W ramach przygotowań do
programu szczepień powszech-
nych miasto uruchomiło stronę
warszawaszczepi.pl. Pod tym
adresem znajdują się informacje
jak zarejestrować się na szcze-
pienie w warszawskich punk-
tach szczepień oraz bezpośred-
ni link do automatycznej reje-
stracji. Na stronie warszawasz-
czepi.pl znajduje się również
szczegóły wykaz wszystkich
warszawskich punktów szcze-
pień przeciw COVID-19.

Jak zarejestrować się 
na szczepienie?

Na szczepienie przeciw CO-
VID-19 można się rejestrować
według rządowego harmono-
gramu szczepień, który obecnie
jest realizowany według kolej-
nych roczników urodzeń.

Gdy posiadamy wystawione
e-skierowanie, na szczepienie
można się zarejestrować na czte-
ry sposoby:

11.. ZZaaddzzwwoonniićć nnaa ccaałłooddoobboowwąą
ii bbeezzppłłaattnnąą iinnffoolliinniięę ppoodd nnuummeerr
998899::

Można to zrobić samemu lub
może zapisać nas ktoś bliski z ro-
dziny. W ten sposób można
umówić na szczepienie dziad-
ków lub rodziców -  do zapisu
telefonicznego wystarczy numer
PESEL osoby, którą chcemy zgło-
sić na szczepienie. 

Numer telefonu komórkowe-
go nie jest wymagany, ale poda-
jąc go otrzymamy SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizy-
ty na szczepienie.

Podczas rejestracji telefonicz-
nej należy wybrać z dokładny
termin oraz miejsce szczepienia.
Następnie - jeśli został podany
numer telefonu komórkowego
– zostanie na niego wysłany SMS
z potwierdzeniem umówienia
wizyty na szczepienie.

22.. ZZaarreejjeessttrroowwaaćć ssiięę eelleekkttrroo-
nniicczznniiee ppoopprrzzeezz ee-RReejjeessttrraaccjjęę nnaa
ppaaccjjeenntt..ggoovv..ppll::

Poprzez e-rejestrację można
zarejestrować się na dwa sposo-
by: za pomocą Profilu Zaufane-
go (to pełna rejestracja) i bez
użycia Profilu Zaufanego (tzw.
szybka ścieżka).

- Pełna rejestracja z Profilem
Zaufanym: wymaga zalogowa-
nia się przez Profil Zaufany:

System zaproponuje pięć do-
stępnych terminów w punktach
szczepień, które znajdują się bli-
sko adresu naszego zamieszka-
nia. Jeśli żaden z proponowa-
nych terminów nie będzie odpo-
wiedni albo chcemy zaszczepić

się w innym punkcie, w innym
mieście – będzie taka możliwość.
Wówczas wystarczy skorzystać z
dostępnej wyszukiwarki i wska-
zać dogodną datę i lokalizację
szczepienia.

Po dokonaniu rezerwacji, sys-
tem wyśle powiadomienie SMS,
a następnie ponownie przypo-
mni o szczepieniu dzień przed
planowanym terminem.

Jeżeli nie posiadamy Profilu
Zaufanego, należy skontakto-
wać się z infolinią NFZ 989,
bezpośrednio z wybranym
punktem szczepień lub skorzy-

stać ze wsparcia swojej przy-
chodni, albo skorzystać z tzw.
szybkiej rejestracji.

- Szybka rejestracja bez Profi-
lu Zaufanego: bez logowania się
przez Profil Zaufany: 

Na stronie https://pa-
cjent.erejestracja.ezdro-
wie.gov.pl/auth należy wybrać
ścieżkę „szybka rejestracja”.

System poprosi o podanie nu-
meru PESEL, nazwiska i nume-
ru telefonu. Po wpisaniu danych
należy kliknąć „Zarejestruj się”.
Otrzymamy wtedy wiadomość
SMS z kodem do wpisania w

okienko, które pojawiło się na
stronie rejestracji po kliknięciu
„Zarejestruj się”. Po zapisaniu
się na termin szczepienia, otrzy-
muje się SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepie-
nie z systemu e-zdrowie.

Szybka ścieżka służy tylko do
umawiania terminu szczepienia
– nie możesz go jednak w ten
sposób zmienić lub anulować.

33.. WWyyssłłaaćć SSMMSS
Wysyłając SMS na numer 664

908 556 lub 880 333 333 o tre-
ści: SzczepimySie  (oba numery
prowadzą do jednego systemu),
łączymy się z systemem, który
krok po kroku będzie kierował
co zrobić w dalszej kolejności.

Najpierw zostaniemy popro-
szeni o wysłanie numeru PESEL,
a potem o przesłanie kodu pocz-
towego. Wtedy system rejestracji
zaproponuje najbliższy termin
na szczepienie w punkcie położo-
nym blisko naszego miejsca za-
mieszkania. Po zarejestrowaniu,
na dobę przed szczepieniem sys-
tem wyślę SMS przypominający
o terminie i miejscu wizyty.

Jeżeli w systemie rejestracji
nie będzie wolnego terminu, do
wszystkich osób, które wyślą
SMS oddzwoni infolinia w chwi-
li uruchomienia nowych termi-
nów szczepień.

44.. KKoonnttaakktt zz wwyybbrraannyymm ppuunnkk-
tteemm sszzcczzeeppiieeńń

Jeżeli chcemy zaszczepić się
w konkretnym punkcie szcze-
pień – należy się skontaktować z
tą placówką i umówić termin
szczepienia. M B L

Specjaliści kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, kierowanej przez prof. Macieja Karolczaka,
przeprowadzili operację wszczepienia najmniejszej
mechanicznej zastawki serca u dwumiesięcznego dziec-
ka. To bardzo rzadki na świecie zabieg.

Niemowlę urodziło się z wrodzoną wadą serca, polegającą na
tym, że miało wspólny kanał przedsionkowo-komorowy oraz nie-
prawidłowy aparat podzastawkowy (tzw. postać spadochronową).
Początkowo próbowano ją naprawić. Przeprowadzono skompli-
kowaną korekcję wewnątrz serca, jednak zaburzenie morfologii za-
stawek było tak duże, że nie przyniosło to oczekiwanego efektu.

W kolejnych dobach po operacji u dziecka rozwinęła się ciężka
niewydolność serca. W tej sytuacji dla ratowania życia dziecka po-
stanowiono wszczepić mu mechaniczną zastawkę serca. Zabieg
odbył się 31 marca br.

Użyto najmniejszej, dostępnej od niedawna na świecie, zastaw-
ki Abott’s Masters (St. Jude) HP 15 mm specjalnie sprowadzonej na
potrzeby operacji. W dniu operacji dziecko ważyło 3,8 kg. „Opera-
cje wymiany zastawki mitralnej u pacjentów poniżej jednego roku
życia należą do niezwykłej rzadkości, a w przypadku masy pacjen-
ta poniżej 4 kg można śmiało mówić o jednym z najmniejszych na
świecie” – piszą w informacji prasowej specjaliści WUM.

Zapewniają oni, że operacja przebiegła bez powikłań, a funkcja
serca z każdym dniem ulegała poprawie. Obecnie niemowlę prze-
bywa w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, w stanie ogólnym dobrym,
oddycha samodzielnie.

Głównym operatorem i osobą kierującą zespołem był dr n. med.
Michał Buczyński. W procesie diagnostycznym i terapeutycznym
brali również udział: dr Michał Zawadzki, Paulina Kopacz, dr Woj-
ciech Mądry i dr Jacek Kuźma z Kliniki Kardiochirurgii, anestezjo-
log dr Monika Sobieraj oraz zespół pielęgniarek i perfuzji bloku ope-
racyjnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM.

P i o t r  C e l e j

W minioną sobotę, 8 maja, Urząd
m.st. Warszawy zorganizował dzień
otwarty w czterech dzielnicach: na
Ochocie, Śródmieściu, Mokotowie i
Ursynowie. Tego dnia warszawiacy
mogli przyjść do Urzędu i z pomocą
urzędnika dokonać samospisu w
spisie powszechnym. Z tej formy po-
mocy skorzystało ponad 300 osób.

Około 25 procent warszawiaków, czyli
ponad 400 tys. osób, spisało się w Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021. W sobotę, 8 maja dołączyło do
nich 300 osób, głównie seniorów w wieku
70+. W wypełnieniu formularza spisowego
pomogli im przeszkoleni urzędnicy. Spisu
można było dokonać w czterech dzielni-
cach: na Ochocie, Śródmieściu, Mokotowie
i Ursynowie. W każdym z urzędów przygo-
towanych dla mieszkańców było 4 do 5 sta-
nowisk obsługi. Dzień otwarty zostanie po-

wtórzony w urzędach prawdopodobnie w
czerwcu i we wrześniu.

Od początku maja spis przeprowadzają
również rachmistrzowie. Ze względu na sy-
tuację epidemiczną rachmistrzowie będą
kontaktować się z warszawiakami wyłącznie
przez telefon.

Rachmistrz może zadzwonić tylko z jed-
nego numeru telefonu: 22 828 88 88. Wy-
wiad spisowy powinien rozpocząć od przed-
stawienia się i wyjaśnienia, że rachmistrz
telefonuje w celu przeprowadzenia spisu.
Zapyta również o wybraną cyfrę z numeru
PESEL. Dzięki temu będzie miał pewność, że
rozmawia z właściwą osobą.

Przed rozpoczęciem zadawania pytań spi-
sowych, rachmistrz powinien poinformo-
wać o możliwości weryfikacji jego tożsamo-
ści. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99, w aplika-
cji „Sprawdź rachmistrza” na stronie

spis.gov.pl, a także na stronie internetowej
Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Rachmistrz nie ma prawa pytać o majątek,
konta bankowe, dochody, wyposażenie
mieszkania czy czas nieobecności w domu
(np. wyjazdy na działkę).

Rachmistrz nie zadzwoni do warszawia-
ków, którzy dokonali już spisu powszech-
nego. Jeśli jednak ktoś zadzwoni i przed-
stawi się jako rachmistrz, to nie należy udzie-
lać odpowiedzi, najlepiej rozłączyć się w ta-
kiej sytuacji i zgłosić ten fakt na infolinię
spisową lub policję.

Podobnie jest z wizytami osób przedsta-
wiających się jako rachmistrz spisowy. Jeśli
będzie to miało miejsce w maju lub czerw-
cu, nie należy takich osób wpuszczać do do-
mu, a fakt ten niezwłocznie zgłosić policji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań potrwa do 30 września br., a prze-
prowadza go Główny Urząd Statystyczny.

W tym roku Schronisko
Na Paluchu obchodzi swo-
je 20-lecie. W związku z
tym, do 27 maja, można
oglądać wystawę okolicz-
nościową, która znajduje
się przy ul. Krakowskie
Przedmieście 34 (przed
Kościołem Wizytek).

– Dwadzieścia lat temu
schronisko zostało jednostką
miejską m.st. Warszawy. Przez
ten czas zapewniło opiekę po-
nad 80 000 bezdomnych, po-
rzuconych zwierząt. 80.000
zwierząt, które zawiódł czło-
wiek i które dzięki wysiłkowi
Schroniska „Na Paluchu” po-
nownie rozpoczęły życie u bo-
ku kochających ludzi – mówiła
Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównowa-
żonego rozwoju i zieleni.

Wystawa jest świetną oka-
zją, żeby zapoznać się z archi-
walnymi materiałami dotyczą-
cymi schroniska i prześledzić,
jak przez lata zmieniało się to
miejsce.

- Pokazuje historię ważnego
miejsca na mapie Warszawy.
Schronisko Na Paluchu od 20 lat
skutecznie wyprowadza zwie-

rzęta z bezdomności. Chciała-
bym podziękować wszystkim –
obecnym i byłym – pracowni-
kom i wolontariuszom. Bez ich
pasji, poświęcenia i troski nie
udałoby się stworzyć tak dobrze
działającego, dbającego o pod-
opiecznych schroniska. To dzię-
ki Wam tysiące zwierząt znalazło
nowe domy! – dodała Justyna
Glusman.

Za Schroniskiem 20 lat wytę-
żonej pracy i wielkich zmian –
zarówno tych dotyczących in-
frastruktury, skutecznego do-
boru personelu, jak i zwiększe-
nia roli wolontariatu, standar-
dów opieki, czy procedur ad-
opcyjnych.

Kiedy w 2001 roku Schroni-
sko Na Paluchu rozpoczynało
swoją działalność jako jednostka
miejska powołana do niesienia
pomocy bezdomnym zwierzę-
tom, wyglądało inaczej niż obec-
nie. Z miejsca długotrwałego po-
bytu w nadmiernym zagęszcze-
niu i niewygodzie, stało się je-
dynie przystankiem dla zwierząt
w drodze do stałego domu.

– Dwadzieścia lat minęło bar-
dzo szybko. Kiedy patrzymy na
archiwalne zdjęcia, przecieramy

oczy ze zdumienia. Tak wiele się
w tym czasie udało zmienić. Wa-
runki, w jakich przebywają zwie-
rzęta, uległy radykalnej popra-
wie, mamy personel nastawiony
na niesienie pomocy zwierzę-
tom, liczba wolontariuszy nie-
mal zrównała się z liczbą zwie-
rząt, a w przestrzeni schroniska

pozostaje prawie 150 pustych
boksów. Nasze zwierzęta otrzy-
mały tożsamość, zapewniamy
zwierzętom profesjonalną opie-
kę behawioralną, dysponujemy
nowoczesną aparaturą wetery-
naryjną, walczymy o każde życie
– mówi Henryk Strzelczyk, dy-
rektor Schroniska „Na Paluchu”.

Spis powszechny: 300 osób skorzystało z dnia otwartego

Schronisko Na Paluchu – 20 lat w służbie zwierzętom

Warszawscy chirurdzy 
wszczepili najmniejszą na

świecie zastawkę do serca
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Realizacja idei zbudowania po-
mnika „wotum wdzięczności”
narodu za uchwalenie Konsty-
tucji 3 maja trwała 225 lat.
Ciąg nieszczęśliwych wydarzeń
w dziejach naszej ojczyzny, brak
porozumienia w kwestii poja-
wiających się kolejno odważ-
nych wizji architektonicznych
oraz problemy z finansowaniem
budowy sprawiły, że dopiero w
2011 roku zmaterializowała się
zrodzona w 1791 roku idea
wzniesienia Świątyni Opatrzno-
ści Bożej.

Dwa dni po uchwaleniu Kon-
stytucji 3 maja Sejm Cztero-
letni podjął decyzję o wznie-

sieniu Świątyni Najwyższej Opatrzno-
ści (tak pierwotnie miała brzmieć na-
zwa dzisiejszej Świątyni Opatrzności
Bożej) jako „wotum wdzięczności” za
uchwalenie Ustawy Zasadniczej. Król
Stanisław August Poniatowski przeka-
zał tereny w Ujazdowie pod budowę
kościoła. W swej pierwotnej wersji
świątynia miała zostać wzniesiona w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
ogród botaniczny Łazienek Królew-
skich i tym samym stanowić zwieńcze-
nie drogi krzyżowej zwanej Kalwarią
Ujazdowską. Kościół miał pełnić rolę
katedry Rzeczypospolitej i być po-
nadwyznaniowym miejscem kultu. Na-
tychmiast ogłoszono konkurs architek-
toniczny na projekt budowli, w którym
zwyciężył Jakub Kubicki – uczeń wybit-
nego architekta Dominika Merliniego,
członek loży masońskiej Świątynia Izis.
W tym czasie Kubicki miał już na swym
koncie projekty, między innymi, prze-
budowy warszawskiego zamku kró-
lewskiego oraz kilku lóż masońskich.
Według wizji architekta, Świątynia Naj-
wyższej Opatrzności miała mieć dwa
poziomy – kościół dolny oraz kościół
górny przykryty kopułą na bębnie. Da-
lekim wzorem świątyni był rzymski
Panteon. Projekt przewidywał jeden
jedyny element dekoracyjny budynku
– znak Delty Świetlistej. 

W pierwszą rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja
wmurowano kamień wę-

gielny pod budowę kościoła. Cała uro-
czystość przebiegała według masoń-
skiego rytuału, a wszyscy jej uczestni-
cy byli wolnomularzami. W tamtej
chwili wydawało się, że nic nie stoi na
przeszkodzie, by już wkrótce Polacy
mogli cieszyć się nową wspaniałą świą-
tynią. Jednak, jak dobrze wiemy, nie-
długo po tym, bo w nocy z 18 na 19
maja 1792 w Targowicy, wsi położo-
nej na wschodnim krańcu Podola, pod
hasłami obrony zagrożonej wolności
oraz w wyrazie sprzeciwu wobec re-
form Sejmu Czteroletniego i Konsty-
tucji 3 maja, zawiązał się spisek ma-
gnacki, który przeszedł do historii pod

nazwą Konfederacji Targowickiej. Kon-
federaci zwrócili się z prośbą o wspar-
cie do carycy Katarzyny II, w wyniku
czego w dniu 16 maja 1792 roku na te-
reny Rzeczypospolitej wkroczyły woj-
ska rosyjskie, co w konsekwencji dopro-
wadziło do II rozbioru Polski. Kolejny
rozbiór, do którego doszło w 1795 ro-
ku, sprawił, że nasza ojczyzna zniknę-
ła z map na długie 123 lata, a wraz z nią
zniknął plan i marzenia o wzniesieniu
Świątyni Opatrzności Bożej.

P lany budowy kościoła powróci-
ły w II Rzeczpospolitej. Jeden z
projektów zakładał utworze-

nie świątyni w wyniku przekształcenia
prawosławnego soboru Aleksandra
Newskiego, wzniesionego w latach
1894 – 1912 na placu Saskim jako sym-
bol rosyjskiego panowania na ziemiach
polskich. Konkurencyjny plan zakładał
z kolei wybudowanie Świątyni Opatrz-
ności Bożej na Polu Mokotowskim. Fi-
nalnie wybrana została właśnie ta dru-
ga opcja. 11 listopada 1928 roku na Ra-
kowcu, w miejscu, które wyznaczono
pod budowę świątyni, odbyła się uro-
czystość poświęcenia krzyża, której
przewodniczył ksiądz kardynał Alek-
sander Kakowski. Jesienią 1929 roku
Sejm Rzeczypospolitej ogłosił konkurs
na projekt architektoniczny Świątyni
Opatrzności Bożej. Rozstrzygnięcie kon-
kursu w dniu 1 maja 1930 roku przynio-
sło trzy równorzędne nagrody. Bardzo
duża ilość zastrzeżeń zgłoszonych przez
członków komisji konkursowej w od-
niesieniu do wszystkich trzech zwycię-
skich projektów spowodowała, że nie
zdecydowano się na realizację żadnej z
wybranych prac. Rozpisano kolejny
konkurs, doprecyzowując niektóre kry-
teria. Tym razem udało się zdecydowa-
ną większością głosów wybrać już tyl-
ko jeden projekt. Była to propozycja
przedstawiona przez architekta Boh-
dana Pniewskiego. Znowu jednak nie
udało się nawet przystąpić do rozpo-
częcia realizacji zwycięskiej propozy-
cji, gdyż 12 maja 1935 roku zmarł mar-
szałek Józef Piłsudski i Stowarzyszenie
Architektów RP wraz z Towarzystwem
Urbanistów Polskich sformułowało po-
mysł uczczenia pamięci marszałka
urbanistycznym pomnikiem w postaci
Dzielnicy Marszałka Józefa Piłsudskie-
go wraz ze Świątynią Opatrzności. La-
tem 1939 roku rozpoczęto prace ziem-
ne, jednak kontynuację budowy już
wkrótce uniemożliwił wybuch II wojny
światowej. Po zakończeniu działań wo-
jennych o realizacji projektu trzeba by-
ło zapomnieć na kolejne kilkadziesiąt
lat, gdyż władze komunistyczne nigdy
nie zgodziłyby się na wzniesienie ko-
ścioła o tak wielkim symbolicznym zna-
czeniu dla narodu. O idei budowy Świą-
tyni Opatrzności Bożej przypomniał
prymas Stefan Wyszyński w swym ka-
zaniu wygłoszonym w dniu 8 grudnia

1979 roku podczas uroczystości konse-
kracji kościoła parafialnego na Rakow-
cu przy ulicy Dickensa. 

W1989 roku z inicjatywą
wzniesienia Świątyni
Opatrzności Bożej wystą-

pił prymas Polski kardynał Józef Glemp.
9 listopada 1999 roku ogłoszono kon-
kurs architektoniczny na projekt świą-
tyni. Wpłynęło ponad sto prac od zespo-
łów z całej Polski, spośród których sąd
konkursowy 12 kwietnia 2000 roku wy-
łonił trzy zwycięskie projekty – profeso-
ra Marka Budzyńskiego, zespołu archi-
tektów Wojciecha i Lecha Szymborskich
oraz pracowni JEMS Architekci. Final-
nie ksiądz Kardynał Józef Glemp, mają-
cy wówczas decydujący głos w komisji
konkursowej, wskazał do realizacji pra-
cę profesora Marka Budzyńskiego. Za
podstawę formy Świątyni architekt
przyjął archetyp góry. Porośnięty trawą
kopiec miał być zwieńczony wielkim
szklanym świetlikiem przypominają-
cym kryształ. Projekt wzbudzał wiele
kontrowersji. Zachwycało się nim śro-
dowisko artystyczne, podkreślając wiel-
ki rozmach i nowoczesność wizji archi-
tekta. Z kolei duchowieństwo w zdecy-
dowanej większości pozostawało bar-
dzo krytyczne wskazując, przede
wszystkim, ogromne koszty realizacji
proponowanych rozwiązań oraz fakt,
że zaprojektowana świątynia w ogóle
nie przypomina kościoła katolickiego, a
wygląda raczej jak jakiś „słowiański kur-
han lub egipska piramida”. W wyniku
narastających sporów wokół projektu
oraz niemożności osiągnięcia porozu-
mienia pomiędzy architektem a Fun-
dacją Budowy Świątyni Opatrzności
Bożej zdecydowano o rozpisaniu kolej-
nego konkursu na projekt kościoła. Tym
razem konkurs miał charakter zamknię-
ty i do udziału zaproszono jedynie sie-
dem zespołów architektonicznych, w
tym wszystkich laureatów wcześniej-
szej rywalizacji. Dopisano szereg wy-
mogów względem nowego projektu, w
tym przede wszystkim oczekiwanie,
aby świątynia przypominała tę z pier-
wotnego projekt autorstwa Jakuba Ku-
bickiego z 1791 roku. W grudniu 2001
roku do realizacji została wybrana pra-
ca Wojciecha i Lecha Szymborskich,
która była modernistyczną wersją świą-
tyni projektu Kubickiego i zakładała bu-
dowę świątyni na planie krzyża greckie-
go, z czterema wejściami i zwieńcze-
niem w postaci kopuły z krzyżem.

Wdniu 13 czerwca Jan Paweł
II – podczas swojej VII piel-
grzymki do Ojczyzny – po-

błogosławił kamień węgielny pod budo-
wę świątyni. Składał się on z trzech czę-
ści umieszczonych w specjalnej szka-
tule: kamienia z pierwszej budowy
świątyni w 1972 roku, kamienia z war-
szawskiej katedry św. Jana Chrzciciela
oraz kamienia z Jasnej Góry. 2 maja

2002 roku – z udziałem prymasa Polski
kardynała Józefa Glempa i całego Epi-
skopatu, władz państwowych i kilku ty-
sięcy wiernych – wmurowano kamień
węgielny pod budowę Świątyni. 

P race budowlane rozpoczęto w
2003 roku. Wstrzymano je w
2004 i wznowiono w 2008 ro-

ku po powołaniu przez kardynała Ka-
zimierza Nycza Centrum Opatrzności
Bożej, które miało między innymi za-
danie gromadzenia funduszy na bu-
dowę i nadzór nad pracami realizacyj-
nymi. Fundusze na budowę świątyni
przekazało ponad 80 tysięcy darczyń-
ców z całego świata. Koszt budowy
świątyni wyniósł 220 milionów zło-
tych. No i 18 lutego 2011 roku na
szczycie kopuły Świątyni Opatrzności
Bożej ustawiono ponad pięciometrowy
krzyż, wieńczący zakończenie budowy
świątyni w stanie surowym. W Święto
Niepodległości 11 listopada 2011 roku
miała miejsce ceremonia otwarcia
Świątyni Opatrzności Bożej. Uroczy-
stościom na Polach Wilanowskich
przewodniczył prymas Polski arcybi-
skup Wojciech Polak.

W czerwcu 2018 archidiece-
zja warszawska ogłosiła
konkurs na koncepcję do-

celowego urządzenia pięciu najważ-
niejszych elementów wnętrza świątyni
– krzywoliniowej ściany ołtarzowej oraz
czterech znajdujących się poza nawą
główną kaplic: maryjnej, adoracyjnej,
pokutnej i Grobu Bożego.

Pod Świątynią Opatrzności Bo-
żej stworzony został Panteon
Wielkich Polaków – miejsce po-

chówku i upamiętnienia polskich pa-
triotów oraz wybitnych ludzi świata
kultury, sztuki  i nauki. Są tam pocho-
wani, między innymi, ksiądz Jan Twar-
dowski, kapelan Rodzin Katyński ksiądz
Zdzisław Peszkowski, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorow-
ski i pierwszy minister spraw zagranicz-
nych III RP Krzysztof Skubiszewski.

29 lutego 2020 roku w pierście-
niu okalającym kopułę Świąty-
ni Opatrzności Bożej na wyso-

kości 26 metrów otwarte zostało Mu-
zeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyń-
skiego. Muzeum opowiada o życiu
dwóch wybitnych Polaków i dostojni-
ków kościelnych na tle najważniejszych
wydarzeń historycznych oraz ukazuje
niekwestionowany wpływ zarówno Pry-
masa Tysiąclecia jak i Papieża Jana Paw-
ła II na losy Kościoła, Polski i całego
świata. Ekspozycja, zajmująca po-
wierzchnię 2000 m kw. podzielona zo-
stała na dziewięć stref tematycznych, z
których każda nawiązuje do kluczowych
wydarzeń z życia patronów muzeum. W
centralnym punkcie placówki znajduje
się ogromna drewniana łódź, w której
zwiedzający mogą usiąść. Wokół roz-
mieszczone zostały fragmenty najważ-
niejszych cytatów z kazań wygłaszanych
przez Jana Pawła II podczas jego kolej-
nych pielgrzymek do Ojczyzny. 

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Na tle burzliwych dziejów Rzeczypospolitej...

Burzliwa historia Świątyni Opatrzności Bożej
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Urzęduje dopiero od
dwóch tygodni. Krzysztof
Czubaszek, nowo miano-
wany dyrektor Ursynow-
skiego Centrum Kultury
„Alternatywy”.

Urzęduje? Nie, to źle powie-
dziane. Urzędnik kojarzy się czę-
sto z kimś siedzącym za biur-
kiem, działającym schematycz-
nie, bezdusznym wykonawcą
poleceń. Dyrektor Czubaszek jest
inny. Przynajmniej takie sprawia
wrażenie przy pierwszym spo-
tkaniu. Jest kompetentny, am-
bitny, rzeczowy, otwarty na no-
we idee i prądy, wolny od ide-
ologicznych uprzedzeń. Ma swo-
ją wizję, wie, czego chce i ma
pomysły, jak je zrealizować.

Obejmuje to stanowisko nie-
przypadkowo. Nawet pobieżne
zapoznanie się z notką biogra-
ficzną ujawnia jego imponujący
dorobek. Jest doktorem nauk hu-
manistycznych, absolwentem
Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, history-
kiem, menedżerem kultury. Swo-
ją pracę zawodową rozpoczął ja-
ko dziennikarz „Życia Warsza-
wy”. Ukończył podyplomowe
studia w Instytucie Badań Lite-
rackich PAN i na Wydziale Za-
rządzania UW. Ma wieloletnie
doświadczenie samorządowca,
jest specjalistą ds. komunikacji
społecznej, był zastępcą, a na-
stępnie burmistrzem warszaw-
skiego Śródmieścia, tam też zało-
żył gazetę „Życie Śródmieścia” i
został jej redaktorem naczelnym.

Ale zna dobrze potrzeby na-
szej dzielnicy. Mieszka z żoną i
dwoma synami na Ursynowie od
ponad 20 lat. Przystąpił do kon-
kursu, bo dostrzegł w tym szan-
sę swojego rozwoju i realizacji
swej wizji. Chce, żeby Ursynów
stał się znaczącym miejscem na
mapie kulturalnej nie tylko sto-
licy, ale i całej Polski, aby uru-
chomione tu Centrum Kultury
przyczyniło się do stworzenia
ośrodka promującego dzielnicę,
otwartego na potrzeby miesz-
kańców, ściągającego artystów
i produkcje z najwyższej półki. I
to są atuty dyrektora „Alterna-
tyw”. As w rękawie to doświad-
czenie samorządowca. Tym za-
skarbił sobie uznanie i zaufanie
komisji konkursowej i zasłużył
na rekomendację prezydenta
Warszawy.

Nie znam ofert przedstawio-
nych przez pozostałych kandy-
datów. Ale nie umniejszając war-
tości innych propozycji, sądzę,
że wybór pana Krzysztofa jest
strzałem w dziesiątkę.

Obiekt oddany do użytku bę-
dzie dysponować jedną z najle-
piej wyposażonych sal widowi-
skowych w Warszawie, najno-
wocześniejszym sprzętem nagło-
śnieniowym i oświetleniowym
oraz znakomitym zapleczem. To
stwarza warunki do realizacji
widowisk teatralnych i muzycz-
nych z wielkim rozmachem, im-
prez artystycznych na najwyż-

szym poziomie. Tej szansy za-
przepaścić nie można. I dyrektor
Czubaszek doskonale zdaje so-
bie z tego sprawę. Wie, że dziś
puste jeszcze przestrzenie mu-
szą tętnić życiem.

Nie obiecuje gruszek na wierz-
bie. Jego program jest konkretny
i realny. Szczegóły są już dostęp-
ne na założonej stronie interne-
towej Centrum. Na ursynow-
skich portalach pojawiły się
pierwsze wywiady i informacje,
sylwetkę dyrektora przedstawił
już zastępca burmistrza Klau-
diusz Ostrowski.

Wybrana przez mieszkańców
Ursynowa nazwa „Alternatywy”,
abstrahując od jej symboliczne-
go charakteru, zobowiązuje. To
oznacza mnogość propozycji,
bogactwo repertuarowe, miej-
sce żywe, odpowiadające na po-
trzeby ludzi w różnym wieku.

– Sam tego nie zrealizuję – za-
strzega się dyrektor. – Stawiam
na pracę zespołową. Chcę dobrać
pasjonatów, ludzi o bogatej oso-
bowości, którzy udźwigną trud
budowania placówki o świato-
wym formacie. Załoga musi być
kreatywna, mieć nowatorskie po-
mysły, opierać się na doświad-
czeniu. Widzę także potrzebę
uwzględnienia szerokich konsul-
tacji z mieszkańcami.

Przyznaję, że po pierwszej roz-
mowie z dyrektorem wyszedłem
usatysfakcjonowany i dotąd po-
zostaję pod wrażeniem. Ostat-
nio odwykłem od takich rozmów.
Coraz częściej, słuchając nowo
mianowanych notabli na różnych
stanowiskach, ogarnia mnie
przerażenie z powodu niekompe-
tencji rozmówcy, nieporadności,
prymitywnych, żeby nie powie-
dzieć dosadniej, wypowiedzi.

Tym razem rozmowa sprawi-
ła mi przyjemność. Rozmowa z
człowiekiem, który nie buja w
obłokach, ale twardo stąpa po
ziemi, mając jednocześnie wi-
zję, rozmach, chęć działania,
energię. Pomijam już, że posłu-
guje się nienaganną polszczy-
zną. Mogę się  podpisać pod
każdym jego słowem, w pełni
akceptuję pomysły, formę reali-
zacji. Osobiście podzielam jego
entuzjazm. Wiem z własnego
doświadczenia (bo sam kiedyś
organizowałem od podstaw
pierwszy na Ursynowie Zespół
Szkół Ogólnokształcących), ile
satysfakcji daje możliwość two-
rzenia czegoś od zera. Żałuję,
że nie jestem młodszy, bo z
przyjemnością przyłączyłbym
się do jego zespołu, ale współ-
pracę deklaruję.

Mieszkańcy Ursynowa wiążą
z Centrum Kultury ogromne na-
dzieje. Obserwując budowę, cze-
kaliśmy z niecierpliwością na jej
ukończenie i pierwsze decyzje
władz dotyczące uruchomienia
placówki. Wybór dyrektora jest
decyzją kluczową. Wszystko
wskazuje na to, że trafny wybór
jest gwarancją sukcesu.

Mam nadzieję, że się nie za-
wiedziemy.

Będziemy teraz bacznie ob-
serwować poczynania nowego
dyrektora, informować o zamia-
rach, rekomendować wydarze-
nia. Otwarcie Centrum Kultu-
ry, jak informuje pan Czuba-
szek, ma nastąpić już we wrze-
śniu br.

Panu Krzysztofowi serdecznie
gratulujemy. Życzymy sukcesów,
wytrwałości i pełnej realizacji
ambitnych zamierzeń.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Krzysztof Czubaszek proponuje pozytywne Alternatywy

Ambitne plany i energia do działania

Po siedmiomiesięcznej przerwie Galeria
Domu Sztuki rozpoczyna cykl spotkań
p.t. „Sztuka bez barier”. Główną ideą
cyklu jest ukazanie potencjału osób z
niepełnosprawnością. Tego jak odbiera-
ją otaczającą ich rzeczywistość oraz w
jaki sposób ją wyrażają. We wtorek 11
maja, odbył się pierwszy wernisaż -
„100 prac Moniki”, czyli rysunki Moniki
Kowalczyk. 

Monika jest osobą niepełnosprawną, co nie stoi
jej na drodze w rozwijaniu swoich umiejętności i
pogłębianiu pasji. Dzięki sztuce ukazuje swoje
uczucia i pragnienia. Artystka ma szansę kształto-
wać swoje zdolności na zajęciach organizowa-

nych przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”. 

Odwiedzający wystawę mieli okazję zobaczyć
prace artystki, na których wyraża swoje zafascy-
nowanie przyrodą i baśniami. Wśród prezento-
wanych prac zobaczyć można było między inny-
mi pejzaże, kwiaty, zwierzęta, czy relacje z inny-
mi ludźmi. Prace artystki podziwiali jej przyja-
ciele, sąsiedzi oraz podopieczni Ośrodka Wspar-
cia i Integracji przy ul. Belgradzkiej 33. Wśród go-
ści wernisażu nie zabrakło również przedstawicie-
li Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i
Spółdzielni „SMB Jary”.

Wystawę będzie można obejrzeć w Galerii Do-
mu Sztuki do 30 maja. 

Mija sto lat od narodzin
Wieńczysława Glińskiego -
artysty kabaretowego, ak-
tora teatralnego, filmowe-
go, telewizyjnego, pedago-
ga. Urodził się 10 maja
1921 r. w Astrachaniu, ale
podawana jest też data 1
kwietnia, czyli w prima
aprilis. Może to właśnie
tłumaczy jego niezwykłe
poczucie humoru… 

Jego próbki Wieńczysław
Gliński dawał niejednokrotnie.
Do historii przeszły m.in. dwie
anegdoty z czasów ustroju słusz-
nie minionego. W jednej, doty-
czącej Stalina aktor wyraził opi-
nię, że tak wielki człowiek za-

sługuje na to, aby poświęcić mu
górę: na przykład przemiano-
wać Gie-wont na Stalin-wont. W
innej, swoje półgodzinne spóź-
nienie do radia usprawiedliwiał
tym, że śnił piękny sen o Stalinie. 

Zadebiutował na scenie w
wieku 12 lat. W czasie II wojny
światowej był studentem pod-
ziemnego PIST-u. Został zaprzy-
siężony jako żołnierz Armii Kra-
jowej. Podczas łapanki, został
aresztowany przez Niemców i
wywieziony na Majdanek. Po
wojnie był aktorem teatrów
m.in.: „Syrena” w Łodzi (1945)
oraz warszawskich: Polskiego
(1946-58), Komedii (1958-60),
Polskiego (1960-63, 1966-83),

Narodowego (1963-66, 1983-
90). Był wykładowcą na wydzia-
le estradowym PWST w Warsza-
wie. Występował też kabaretach
warszawskich.

Żył w trudnych czasach. Był
aktorem wszechstronnym,
amantem, obdarzonym przez
naturę znakomitym wyglądem.
Potrafił rozbawić publiczność i ją
wzruszać. Grał na deskach te-
atrów: Polskiego, Kameralnego,
Komedia i Narodowego. Wielką
popularność przyniosły mu fil-
my: „Orzeł”, „Kanał”, „Echo” i
cały szereg innych wybitnych ról.

Przez jednych był postrzegany
jako kpiarz potrafiący drwić z
reżimu, dla innych stał się twarzą
przypisaną do ról, w które po-
trafił się wspaniale wcielić. Stał
się ulubieńcem publiczności, po-
stacią z pierwszych stron gazet.
Był laureatem Złotej i pięciokrot-
nym Srebrnej Maski. Otrzymal
tytuł Najpopularniejszego Akto-
ra Polskiego Filmu. 

Był jeden z najpopularniej-
szych powojennych aktorów. Je-
go sylwetkę przypomina jego
córka Katarzyna Wasilewska w
swojej książce „Wieńczysław
Gliński - aktor, amant, tata”. 

Autorka - z wykształcenia hi-
storyk sztuki, dziennikarka ra-
diowa, komentatorka pielgrzy-
mek papieskich, autorka słucho-
wisk w ciekawy sposób próbuje
odpowiedzieć na pytanie - kim
był jej ojciec? Pokazuje też oto-
czenie, w którym przebywał i
żył. W książce czytelnik znajdzie
smakowite anegdoty dotyczące
jej ojca, a także znanych postaci
ze środowiska aktorskiego m.in.:
Barbary Krafftówny, Laury Łącz,
Beaty Tyszkiewicz, Wiesława
Michnikowskiego, Jana Kobu-
szewskiego, Daniela Olbrych-
skiego i innych. 

Wieńczysław Gliński zapisał
się trwale w historii polskiej kul-
tury, teatru, filmu. Należy mu
się nasza pamięć. Był znaczącym
filarem kinematografii. Cieka-
we było też jego życie, o którym
wiele możemy dowiedzieć się z
ww. książki. 

Warto po nią sięgnąć, co gorą-
co polecam. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

„Sztuka bez barier” w Domu Sztuki

Aktor, amant, tata
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Znamy laureatów XXI Plebiscytu na Naj-
lepszych Sportowców Warszawy. Pod-
czas tegorocznej edycji zostało wyłonio-
nych dwóch sportowców 20-lecia, a in-
ternauci wybrali Najpopularniejszego
Sportowca Warszawy ostatniej dekady.  

W tym roku, ze względu na epidemię, która
uniemożliwiła przeprowadzenie wielu krajowych
i międzynarodowych imprez sportowych, orga-
nizatorzy i kapituła plebiscytu podjęli decyzję o
zmianie formuły nagrody za rok 2020.

– Bardzo żałuję, że nie możemy – tak jak co roku
– uhonorować wszystkich naszych sportowców, ich
sportowego wysiłku oraz roli w promowaniu Warsza-
wy w kraju i zagranicą. Mam nadzieję, że będziemy
mogli to uczynić w przyszłym roku, bo wierzę, że nie
kończą oni swoich karier i nadal będą zwyciężać –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kapituła dokonała wyboru Najlepszego Spor-
towca Warszawy 20-lecia spośród zwycięzców
kategorii Najlepszy Sportowiec Roku i Najlepszy
Sportowiec Niepełnosprawny Roku z ostatnich
20 lat. Spośród zwycięzców kategorii Najpopular-
niejszy Sportowiec Roku z ostatnich 10 lat (od
dekady ta kategoria wybierana jest w plebiscy-
cie) internauci – w powszechnym głosowaniu –
wybrali Najpopularniejszego Sportowca Warsza-
wy 10-lecia.

– Zastanawialiśmy się, czy w związku z obecną
sytuacją przeprowadzać tegoroczną edycję ple-
biscytu, jednak zdecydowaliśmy, że musimy doce-
nić naszych sportowców. Podziwiamy pracę, jaką
wkładają w przygotowania do kolejnych sezonów
startowych. Dlatego organizatorzy i kapituła zde-
cydowali o przeprowadzeniu plebiscytu i zmianie
jego formułyy. Postanowiliśmy wybrać najlep-

szych z dotychczasowych zwycięzców oraz dać
państwu możliwość wyboru swojego ulubieńca w
otwartym, internetowym głosowaniu – mówi Re-
nata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Decyzją kapituły Najlepszym Sportowcem War-
szawy 20-lecia została Anita Włodarczyk – Najlep-
szy Sportowiec Warszawy lat 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 i 2018. Lekkoatletka, dwukrotna zło-
ta medalistka igrzysk olimpijskich, czterokrotna
mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka
świata, Europy i kraju w rzucie młotem. 

Natomiast Najlepszym Sportowcem Niepełno-
sprawnym Warszawy 20-lecia został Dariusz Pender
- Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny lat 2011,
2012 i 2014. Szermierz uprawiający szermierkę na
wózkach, multimedalista igrzysk paraolimpijskich. 

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Warsza-
wy 10-lecia przyznany w głosowaniu interneto-

wym przypadł Mateuszowi Mrozowi. To mistrz
świata w taekwon-do ITF, multimedalista naj-
ważniejszych turniejów w tej dyscyplinie.

Statuetki, listy gratulacyjne i nagrody wręczy-
li wiceprezydent Renata Kaznowska, dyrektor Ja-
nusz Samel oraz przedstawiciele Kapituły Plebiscy-
tu – sławni olimpijczycy Tomasz Majewski, Ro-
bert Korzeniowski, Andrzej Supron.

– Mam nadzieję, że kolejny, XXII Plebiscyt na
Najlepszych Sportowców Warszawy, uda nam
się zorganizować w klasycznej formie, a głodni
rywalizacji i zwycięstw sportowcy będą osiągać
w 2021 roku wysokie wyniki, dając państwu i ka-
pitule twardy orzech do zgryzienia przy wybo-
rze tych najlepszych – mówi Janusz Samel, dy-
rektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st.
Warszawy.
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Na taką zimę jak ta, którą
mieliśmy w lutym tego ro-
ku, czekaliśmy kilka lat.
Utrzymujące się przez kil-
kanaście dni śnieg i mróz
sprawiły, że na sklepo-
wych regałach zabrakło
sanek i akcesoriów przy-
datnych do odśnieżania.
Czy w takim razie luty
2021 to początek zmian i
w przyszłości możemy spo-
dziewać się kolejnych
śnieżnych i mroźnych zim? 

Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut Badawczy
przygotował raport, który odpo-
wiada na pytania o to, jak będą
wyglądać polskie zimy do 2100
roku.

O takiej zimie, jak tegorocz-
na, prawdopodobnie nawet już
nie marzyliśmy. Byliśmy przy-
zwyczajeni do zim łagodnych,
bez mrozu i dużych opadów
śniegu. Tymczasem luty przypo-
mniał wszystkim, że obfite opa-
dy białego puchu, które utrzy-
mują się przez kilkanaście dni, a
także znaczące spadki tempera-
tury poniżej zera to nieodłącz-
ny element zimowej aury. Czy
tegoroczna zima to preludium
do kolejnych mroźnych i śnież-
nych zim, a zakupione sanki
przydadzą się w kolejnych la-
tach? Niestety – niekoniecznie.  

Jak pokazują prognozy klima-
tyczne, przygotowane przez In-
stytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy,
tegoroczna zima jest bardziej
wyjątkiem niż pogodowym stan-
dardem, którego możemy spo-
dziewać się przez kolejne dzie-
sięciolecia. 

Czy kiedyś 
było inaczej? 

O zmianach zachodzących w
zimowej aurze najlepiej świad-
czą pomiary pogodowe z ostat-
nich 20 lat XX wieku oraz z po-
czątku wieku XXI. Temperatury
notowane w ostatnich 40 latach

należały do najwyższych w hi-
storii instrumentalnych pomia-
rów w Polsce, a  tendencja wzro-
stowa średniej temperatury po-
wietrza była wyraźna, zwłasz-
cza w miesiącach zimowych.
Zmiany widoczne są również w
charakterystykach pokrywy
śnieżnej, której grubość w okre-
sie 1952-1990 wynosiła średnio
w Polsce od 2,5 do 12,9 cm, na-
tomiast w latach 1991-2013 już
tylko od 1,7 do 9,7 cm. Wyją-
tek stanowiły obszary górskie,
gdzie notowano pokrywę śnież-
ną o większej grubości. Skrócił
się również czas zalegania śnie-
gu: w latach 1952 – 1990 wy-
nosił on średnio 49 dni, a w
1991 – 2012 tylko 44 dni. Zmia-
na jest pozornie niewielka, ale
są to średnie wartości w skali
całego kraju. 

Okresem znacznie odbiegają-
cym od wieloletnich pomiarów i
obserwacji była zima w 2019 ro-
ku, kiedy zaobserwowano tem-
peratury przekraczające średnie
wieloletnie dla okresu styczeń –
marzec. Podobną tendencję za-
obserwowano również rok póź-

niej – w 2020 roku. Wtedy też
temperatura w lutym była zna-
cząco wyższa niż norma w okre-
sie 1971-2000 – w Sandomierzu
o 5,4°C, a w Suwałkach, Wro-
cławiu, Raciborzu i Kłodzku o
5,1°C. Uwagę zwraca fakt, iż na
wielu stacjach IMGW (Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej) nie zanotowano wystąpie-
nia pokrywy śnieżnej lub też wy-
stąpiła ona jedynie w pojedyn-
czych dniach. Wskazuje to na
postępującą, obserwowaną w
długoletniej perspektywie, ten-
dencję do wzrostu średnich mie-
sięcznych temperatur w miesią-
cach zimowych oraz do stopnio-
wego zmniejszania się dni z
obecnością pokrywy śnieżnej. 

Skutki zimy odczuwalne 
przez cały rok 

Zima w naszej strefie klima-
tycznej ma istotne znaczenie nie
tylko dla funkcjonowania przyro-
dy oraz rolnictwa. Już sam brak
pokrywy śnieżnej, która topnie-
jąc, jest nieocenionym źródłem
zasilającym wody podziemne,
ma duży wpływ na ogólne zaso-

by wodne. Skutkiem ograniczo-
nego zasilania wód podziemnych
w okresie wiosennym są wystę-
pujące w późniejszym czasie ni-
skie stany wód w rzekach, a tak-
że częściej pojawiająca się i dłu-
żej utrzymująca susza. 

Łagodniejsze zimy sprzyjają
rozwojowi i ekspansji wielu ga-
tunków roślin – nierzadko inwa-
zyjnych i obcego pochodzenia,
zagrażających różnorodności
biologicznej naszego krajowego
ekosystemu. Niestety, wśród ga-
tunków zwierząt, dla których zi-
ma okaże się łaskawa, będą rów-
nież szkodniki, insekty i gatunki
przenoszące choroby wektoro-
wo, m.in. kleszcze i komary.
Wraz z ociepleniem klimatu, pro-
gnozowanym rozwojem i zwięk-
szeniem zasięgu występowania
wektorów, możemy spodziewać
się istotnego wzrostu ryzyka dla
zdrowia oraz zmian w ekosyste-
mach – komentuje Krzysztof Sko-
tak, ekspert Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego In-
stytutu Badawczego. 

Obecność pokrywy śnieżnej i
ujemne temperatury wpływają

pośrednio również na funkcjo-
nowanie sektora turystycznego,
szczególnie na zimową turysty-
kę górską. Zauważalnym od kil-
ku lat zjawiskiem jest skrócenie
okresu zalegania śniegu. Wiąże
się to nie tylko ze skróceniem
okresu narciarskiego, ale przede
wszystkim z koniecznością
sztucznego naśnieżania stoków.
Takie zabiegi generują dodatko-
we koszty utrzymania obiektów,
co finalnie w swoich portfelach
odczują turyści, płacąc więcej. Z
drugiej strony – mniejsza liczba
mroźnych dni w roku spowodu-
je zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną po-
trzebną do ogrzania naszych do-
mów. Może to być jednak skom-
pensowane większym zapotrze-
bowaniem na energię w związ-
ku z koniecznością uruchamia-
nia klimatyzatorów i wentylato-
rów w coraz cieplejszych okre-
sach letnich. 

Prognozy nie 
pozostawiają złudzeń 

Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut Badawczy
w ramach projektu Klimada 2.0
opracował projekcje klimatyczne
dla Polski, sięgające 2100 roku.
Prognozy obejmują między in-
nymi temperaturę powietrza at-
mosferycznego oraz sumę opa-
dów atmosferycznych. Opraco-
wując prognozy, przyjęto dwa
scenariusze rozwoju: RCP4.5
oraz RCP8.5, których wyniki opi-
sują przyjęty wariant zmian go-
spodarczych i demograficznych
oraz wynikający z nich poziom
emisji gazów cieplarnianych,
zwłaszcza CO?. 

Wariant RCP4.5 zakłada, że
dzięki wprowadzeniu nowych
technologii uda nam się zmniej-
szyć poziom emisji gazów cie-
plarnianych do tego stopnia, aby
w 2100 roku poziom koncentra-
cji CO? nie przekraczał 540 ppm.
Dla porównania – w 2020 roku
wskaźnik ten wynosił 410 ppm.

Założenia scenariusza RCP4.5
są szansą na spowolnienie po-
stępujących zmian klimatu i za-
trzymanie trwającej degradacji
środowiska naturalnego. 

Mniej optymistycznym scena-
riuszem jest wariant RCP8.5,
który zakłada utrzymanie aktu-
alnego tempa wzrostu emisji ga-
zów cieplarnianych i osiągnię-
cie w 2100 roku koncentracji
CO? na poziomie 940 ppm w
związku z zachowaniem obec-
nie wykorzystywanych technolo-
gii (tzw. business as usual).  Po-
dążanie w kierunku RCP8.5 to
droga do postępujących, nega-
tywnych zmian w pogodzie, któ-
re w długoletniej perspektywie
mogą okazać się zgubne dla ca-
łego środowiska. 

Co przyniesie 
przyszłość? 

Istotną wspólną cechą dla oby-
dwu wariantów jest większy
wzrost wartości średnich tem-
peratur w miesiącach zimowych
(grudzień, styczeń, luty) niż
miesiącach pozostałych. W przy-
padku obydwu scenariuszy in-
tensywność wzrostu temperatu-
ry rośnie z zachodu na wschód
Polski – taki kierunek zmian jest
charakterystyczny dla większo-
ści krajów Europy. 

Polska nie jest wyjątkiem – z
perspektywy  globalnych zmian
niepokojącym zjawiskiem jest
szybsze ocieplanie się klimatu
Europy w stosunku to pozosta-
łych części świata. Prognozy EU-
RO-CORDEX wskazują, iż tem-
peratura na Starym Kontynencie
w bieżącym wieku będzie nadal
rosła w tempie większym od
średniej światowej – w porów-
naniu do okresu 1971-2000 w
różnych regionach wzrośnie o
1,4-4,2°C w scenariuszu RCP4.5
oraz 2,7 do 6.2°C w scenariuszu
RCP8.5.

K r z y s z t o f  S z y m a ń s k i
C o n s u l t a n t  
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Czy w 2100 roku nie będzie już śniegu?
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Opóźniony o dwa tygodnie sezon wyści-
gowy na Służewcu wystartował 1 maja.
Organizator gonitw zdecydował, że z po-
wodu trzeciej fali pandemii dwie pierw-
sze dwudniówki zostaną rozegrane bez
udziału publiczności. W najbliższą sobo-
tę bramy hipodromu zostaną jednak
otwarte.

Emocji z pewnością nie zabraknie. Świetnie ob-
sadzone gonitwy o nagrody Jaroszówki i Gole-
jewka będą najważniejszymi biegami najbliższej
dwudniówki. 

W sobotę rozegrana zostanie nagroda Jaro-
szówki, pierwszy w tym sezonie wyścig sprinter-
ski dla folblutów spoza grup. Na starcie stanie
sprinterska śmietanka ze Służewca, w tym ośmio-
letni Comin’ Through, który ma na koncie zwycię-
stwa  na torach Australii na poziomie G1, oraz
powracający na tor Xawery – triumfator zeszło-
rocznej edycji tej nagrody. Czarnym koniem goni-
twy może okazać się Carreser, który w ubiegłym
roku pokazał duże możliwości. Świetnie obsa-
dzona jest także niedzielna gonitwa o nagrodę
Golejewka, w której rywalizować będzie aż siedem
koni z pierwszej dziesiątki handicapu generalne-
go, w tym Koń Roku 2020 Timemaster, zwycięz-
ca Derby Night Thunder, zwycięzca St. Leger i

drugi w Wielkiej Warszawskiej ogier Night Torna-
do oraz derbistka Nemezis, która jeszcze nigdy
w karierze nie wypadła z pierwszej trójki. 

Wstęp na tor wyłącznie z biletami zakupionymi
na stronie internetowej www.torsluzewiec.pl.
Cennik: bilet jednodniowy normalny – 12 zł, bilet
jednodniowy ulgowy (dzieci 5-18 lat, seniorzy
65+) – 7 zł, bilet dwudniowy normalny – 20 zł, bi-
let dwudniowy ulgowy – (dzieci 5-18 lat, seniorzy
65+) – 12 zł, dzieci do lat 5 – wstęp bezpłatny, bi-
let rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci do 13 roku
życia) – 30 zł. Uwaga emeryci! Posiadacze żółtych
karnetów dla seniorów mają od najbliższej sobo-
ty wstęp wolny na tor.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, dni wyścigowe z udziałem pu-
bliczności będą odbywać się w reżimie sanitar-
nym. Oznacza to, że na Trybunie II może być za-
jętych tylko 25 proc. miejsc siedzących, zaś osoby
przebywające na terenie otwartym muszą zacho-
wać minimum 1,5 m odległości od siebie. Narzu-
cone przez prawo rygory będą egzekwowane
przez służby porządkowe służewieckiego toru.
Liczba biletów przeznaczonych do sprzedaży jest
ograniczona. Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Nasz młody sąsiad, 26-let-
ni Maciej Topolewski, lek-
koatleta AZS AWF Warsza-
wa sprawił sporą sensację
8 maja na klubowym sta-
dionie, machnąwszy
oszczepem aż 74,13 m, co
daje mu w tym roku
czwarte miejsce w Polsce,
niedaleko za liderem Cy-
prianem Mrzygłodem
(78,21), który w tym sa-
mym czasie reprezentował
nas w Pucharze Europy
Miotaczy w Splicie. 

T opolewski to człowiek
z ambicjami, na doda-
tek hołdujący najwy-

raźniej starogreckiej zasadzie
Kalos Kagathos, podkreślającej,
że ideałem życiowym każdego
człowieka powinno być łącze-
nie piękna z dobrem, a zwłasz-
cza z mądrością. Zapewne z my-
ślą o tym ideale ten utalento-
wany oszczepnik ukończył stu-
dia w Akademii Wychowania
Fizycznego na Bielanach i zo-
stał tam wykładowcą, przymie-
rzając się do rychłego doktora-
tu („Kultura fizyczna w per-
spektywie fizykalizmu psycho-
fizycznego”). Jednocześnie zaś
ma już na ukończniu studia filo-
zoficzne na Uniwersytecie War-
szawskim. A jakby tego było
jeszcze za mało, prowadzi za-
łożony przez siebie lekkoatle-
tyczny Klub Sportowy Czem-
pion i ponosząc osobiście wszel-
kie koszty, występuje w nim w
roli trenera społecznika. 

J eszcze kilka lat temu go-
ściliśmy Macieja Topo-
lewskiego na łamach

„Passy” jako autora relacji z za-
wodów z udziałem zawodników
i zawodniczek Akademickiego
Klubu Lekkoatletycznego Ursy-

nów. Od tamtego czasu w życiu
naszego sprawozdwcy sporto-
wego wiele się zmieniło. Nie
zmieniła się tylko nieustająca pa-
sja do rzucania oszczepem:

R zucam już od 11 lat.
Zaczęło się od tego, że
jako uczeń szkoły pod-

stawowej przy ul. Eugeniusza
Lokajskiego na Ursynowie zo-
stałem wystawiony przez na-
uczyciela w.f. do szkolnych mi-
strzostw Warszawy w lekkoatle-
tyce, nie w rzucie oszczepem,
oczywiście. Nie miało akurat
dla mnie znaczenia to, że pa-
tron tej ulicy był naszym naj-
lepszym przedwojennym
oszczepnikiem. Nie paliłem się
też do rzucania dlatego, że ab-
solwentem tej samej podsta-
wówki jest obecny rekordzista
Polski Marcin Krukowski. W
wieku szkolnym miałem zupeł-
nie innego sportowego idola, a
był nim skoczek narciarski
Adam Małysz. Tak się jednak
złożyło, że wspomniane mi-
strzostwa Warszawy zachęciły
mnie do uprawiania lekkoatle-
tyki w ogóle i w efekcie tamte-
go występu trafiłem pod skrzy-
dła znanego trenera Legii i AKL,
mieszkańca Ursynowa zresztą
– Bogdana Obrockiego, u które-
go wprawiałem się w biegach
średnich i długich. Aż okazało
się, że mam większą smykałkę
do rzutów i już w obrębie AKL
wzięła mnie pod opiekę była re-
kordzistka Polski w rzucie
oszczepem Genowefa Patla.
Niełatwo było nam trenować,
bo jedynym miejscem, które się
do tego nadawało, pozostawał
wciąż czekający na sportową
zabudowę plac obok hali UCSiR
przy ul. Hirszfelda. Zdarzało się,
że wykonanie rzutu było możli-

we tylko wtedy, gdy przecha-
dzające się tam osoby z psami
zechciały usunąć się na bok na
prośbę trenerki. W naszej okoli-
cy nie sposób znaleźć odpo-
wiedniej powierzchni do rzu-
tów. Próbowałem wykorzystać
między innymi zielony teren
nad służewską Dolinką, ale tam
też oszczep może zagrażać spa-
cerowiczom – narzeka Topo-
lewski, który po okresie współ-
pracy z Genowefą Olejarz-Patlą
trenował przez pewien czas pod
kierunkiem rekordzisty Polski
(90,78 m w 1976 roku starym
typem oszczepu) Piotra Bielczy-
ka, a teraz sam jest już sobie
sterem, żeglarzem, okrętem...

W ynik 74,13 to nie
jest moje ostatnie
słowo, czuję bo-

wiem, że stać mnie na jeszcze
lepszy rzut – śmieje się oszczep-
nik-filozof, z którym możemy
sobie wspólnie ponarzekać – jak
bardzo ograniczone są dzisiaj
możliwości trenowania lekko-
atletyki w Warszawie. Stadion
Skry przy Wawelskiej pozosta-

je na razie zamknięty, stadion
Orła przy Podskarbińskiej też
musi iść do remontu i nie na-
daje się do rozgrywania zawo-
dów, stadiony Gwardii i War-
szawianki zostały zlikwidowa-
ne, nie ma już tartanowej bież-
ni na stadionie Polonii przy
Konwiktorskiej, a tartanowemu
stadionowi Poloneza przy ul.
Łabiszyńskiej (Targówek) Pol-
ski Związek Lekkiej Atletyki
odebrał swj certyfikat. W tej sy-
tuacji ostatnią deską ratunku
jest AWF, gdzie oprócz tartano-
wego stadionu znajduje się
funkcjonująca od lat między-
wojennych – wciąż jedna jedna
w Warszawie – hala, nadajaca
się do wyczynowego trenowa-
nia lekkoatletyki, jakkolwiek z
archaiczną bieżnią okólną.

Wnajgorszej sytuacji
znaleźli się, ci któ-
rzy specjalizują się

w rzutach długich. Do czasu za-
mknięcia Skry można było tre-
nować na tamtejszym bocznym
boisku. Przez lata rzucała tam
młotem rekordzistka świata Ani-

ta Włodarczyk. Ona jednak od
dawna trenuje na obozach po-
za Warszawą i nie reprezentuje
już Skry, tylko AZS AWF Katowi-
ce. No i lekkoatletyka stołeczna
tym bardziej schodzi na psy. Do
redakcji „Passy” zatelefonowała
zdesperowana trenerka OKS
Skra Anna Bukis, skarżąc się, że
jej młode podopieczne mogą ko-
rzystać nieoficjalnie tylko z bież-
ni w parku Agrykola, ale nie ma-
ją tam dostępu do szatni i toalet,
potrzeby osobiste muszą więc w
ostateczności załatwiać... w krza-
kach. W podobnej sytuacji tre-
nuje grupa Macieja Topolewskie-
go. Takie warunki uprawiania
lekkoatletyki oferuje dzisiaj mia-
sto stołeczne Warszawa. Stąd
apel do prezydenta Rafała Trza-
skowskiego: ratunku!!! 

A swoją drogą, warto
przypomnieć mądra-
lom, którzy wymusili

budowę Stadionu Narodowego
bez urządzeń l.a.: czy jesteście
szczęśliwi, mając na Narodo-
wym dwa-trzy mecze piłkarskie
w roku (za każdym razem mi-

lion złotych na wyłożenie tra-
wy), a tymczasem lekkoatleci
nie mają ani gdzie trenować, ani
gdzie rozegrać zawodów poważ-
niejszej rangi... Co najważniej-
sze zaś, młode talenty lekkoatle-
tyczne w stolicy nie mogą się
normalnie rozwijać. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t .  To m a s z  K a s j a n i u k

PPSS.. Zaalarmowany w sprawie
niekomfortowych warunków, w
jakich przychodzi trenować dziś
młodym lekkoatletom warszaw-
skim, dyrektor Biura Sportu i Re-
kreacji Urzędu m. st. Warszawy
– Janusz Samel – natychmiast
zainterweniował i grupom tre-
nujacym na Agrykoli szatnie be-
dą udostępnione. 

Postępy 
Macieja Topolewskiego 

w rzucie oszczepem

2018 – 6644,,3311 mm
2019 – 6655,,2222 mm
2020 – 6688,,8822 mm
2021 – 7744,,1133 mm

74.13 Macieja Topolewskiego w rzucie oszczepem!

Najlepszy miotacz wśród filozofów...

Pierwszy w tym roku mityng z publicznością
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Piękna, letnia pogoda sprawia, że wszystko wydaje się łatwiejsze i przyjem-
niejsze. Wreszcie nie możemy narzekać na niedobór słońca. Teraz, nawet
krótkie wyjście z domu nastraja pozytywnie i poprawia samopoczucie. Lep-

szy nastrój przekłada się na nasze codzienne sprawy. W dodatku, jesteśmy coraz
bliżej wakacji i sezonu urlopowego. W niepamięć odchodzą wietrzne i chłodne dni.
Z ulgą wskakujemy w letnią odzież. Mniej ubierania to mniej kłopotu i codziennych dylematów w
rodzaju: co na siebie założyć. Niektórzy, bardziej odważni, już powyciągali z szaf szorty i T-shirty,
czy też tiszerty, jeśli ktoś woli spolszczoną nazwę. Na ulicach nie brak śmiałków paradujących w let-
nich strojach. Nie musimy już poświęcać tyle czasu na tę ważną, aczkolwiek uciążliwą czynność, ja-
ką jest codzienne ubieranie się. Uff! Co za luz... 

Poprawa pogody oznacza, że zaczynamy myśleć o wypoczynku. Ci, którzy planują wyjazdy za-
graniczne, powinni jednak zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Jest to wskazane zarówno
przy wyjeździe z kraju, jak i podczas powrotu. W związku z pandemią możemy się natknąć na roz-
maite utrudnienia przy przekraczaniu granicy. Nie inaczej jest też podczas pobytu w różnych kra-
jach. Wiele państw wprowadziło własne regulacje. Są one zależne od aktualnego stanu pandemii.
Przepisy wprowadzane są doraźnie i ulegają zmianom. Warto je prześledzić, by uniknąć nieprzy-
jemnych niespodzianek. Dotyczy to sfery usług, transportu, zakwaterowań, restauracji, etc. 

W kwestii koronawirusa powiało optymizmem. W ciemnym tunelu już widać światło, które mo-
że oznaczać koniec pandemii. Wszystko jednak zależy od wskaźnika zakażeń. Jeśli utrzyma się na
niskim poziomie, czeka nas złagodzenie zasad bezpieczeństwa. Jeśli nastąpi wzrost zachorowań,
światełko w tunelu może okazać się zapowiedzią pędzącego w naszym kierunku pociągu i brak
możliwości ucieczki. Ta metafora może znaleźć potwierdzenie w praktyce, w przypadku czwar-
tej fali pandemii. Miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie, a jeśli nawet, to że nie uderzy z mocą roz-

pędzonej lokomotywy. Wprawdzie nie-
którzy przepowiadają jej nadejście jesie-
nią, ale wszystko zależy od tego, jak bę-
dziemy zachowywali się jako społeczeń-
stwo. Zwiększająca się liczba osób za-
szczepionych i ozdrowieńców z pewno-
ścią spowolni rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa. Pomimo to, nie powinniśmy
zapominać o zachowywaniu środków

ostrożności. Na razie, jeśli chodzi walkę z epidemią, w naszym kraju nie jest źle. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa, szczepienia coraz młodszych roczników i rosnąca liczba ozdrowieńców, któ-
rzy nabyli odporność przynoszą dobre rezultaty, dlatego możemy spodziewać się w nadchodzą-
cym czasie raczej dobrych wiadomości. 

Wszystkie pełnoletnie osoby (powyżej 18. roku życia) będą miały wystawione e-skierowanie, dzię-
ki czemu mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19!

Spadkowy trend dziennej liczby zachorowań pozwala na otwarcie galerii handlowych, siłowni,
restauracji, a także na powrót uczniów do szkół. Jeszcze w maju nastąpi poluzowanie niektórych
obostrzeń dotyczących COVID-19. Może warto przypomnieć niektóre z nich. Harmonogram stop-
niowego znoszenia obostrzeń przewiduje m.in.: otwarcie w całym kraju salonów fryzjerskich i ko-
smetycznych, możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (limit
– max. 50 osób) oraz w obiektach sportowych krytych i na basenach: dla zorganizowanych grup dzie-
ci i młodzieży (max. 50 proc. obłożenia obiektu).  Otwarte zostały galerie sztuki i muzea, chociaż
muszą działać w ścisłym reżimie sanitarnym (limit 1 osoby na 15 m kw.). Złagodzono ogranicze-
nia w handlu, otwarte zostały sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe. Mogą one działać w
ścisłym reżimie sanitarnym (limit 1 osoby na 15 m kw.). Zmiany dotyczą też kultu religijnego. Na-
bożeństwa w świątyniach mogą odbywać się z limitem (1 osoba na 15 m kw.). Rekomendowane
jest jednak odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu. 

Nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej również będzie odbywać się w ścisłym reżi-
mie sanitarnym z zaleceniem do wietrzenia sal podczas przerw oraz dezynfekcji placówek w week-
endy. W szkołach podstawowych i średnich będzie odbywać się nauka hybrydowa (dla klas 4-8 szkół
podstawowych oraz dla klas 1-4 szkół średnich). Hotele zostały otwarte dla gości (max 50 proc. ob-
łożenia obiektu). Wciąż jednak pozostają zamknięte restauracje oraz strefy welness&Spa.

Od 15 maja możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, je-
śli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15. Pozostaje na razie obowiązek zakrywa-
nia nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Klienci mogą korzystać z gastronomii zewnętrznej (na świeżym powietrzu), z ogródków restau-
racyjnych w ścisłym reżimie sanitarnym (z zachowaniem bezpiecznego dystansu między stolika-
mi oraz limitem osób na stolik).

Możemy już korzystać z kin i teatrów na świeżym powietrzu (max 50 proc. obłożenia i w ścisłym
reżimie sanitarnym). Istnieje możliwość organizowania imprez okolicznościowych na zewnątrz, m.in.
wesel i komunii (limit do 25 osób w ścisłym reżimie sanitarnym) z regulacjami, jak w przypadku
gastronomii zewnętrznej. Trudno się w tym wszystkim rozeznać, ale widać, że idzie ku lepszemu. 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.gov.pl.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Idzie ku lepszemu 

Swego czasu niezapomniany Andrzej Lepper z nieistniejącej “Samoobro-
ny” dworował sobie był z ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego. Porównywał go do handlarzy starzyzną, którzy w dawnych cza-

sach krążyli po podwórkach, skupując i sprzedając starocie – od starych ciuchów,
po zużyte opony rowerowe i dętki. “Gdzie nie pojedzie, to zawsze coś z drogi przy-
wiezie – a to stary czołg, a to stary samolot, a to jakiegoś pływającego rupiecia” – kpił pan Andrzej
w żywe oczy z pana prezydenta. Gdyby przywódca “Samoobrony” żył, znęcałby się zapewne dzi-
siaj nad naszym ministrem wojny Mariuszem Błaszczakiem, który pochwalił się na Twitterze, że i
on przytargał do kraju trochę starzyzny. Już wkrótce naszych granic będzie strzec m.in. pięć ame-
rykańskich samolotów transportowych typu C-130 Herclues, pamiętających jeszcze wojnę w Wiet-
namie. Zastąpią pięć maszyn starszej wersji E, które obecnie używane są przez nasze wojsko. Były
one produkowano na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W ramach unowocześniania polskiej
armii wymieniliśmy je na samoloty nowoczesne, bo wyprodukowane w 1985 roku. Rozpiera mnie
duma, a Władimir Władimirowicz Putin niech ma się na baczności i zbytnio nam nie podskakuje –
pozwolę sobie zażartować. Bo przecież zbroimy się głównie przeciwko Rosji, która – przy swojej po-
tędze militarnej – i tak może nas zdmuchnąć w okamgnieniu.

Gdzie Błaszczak wytropił ten nowoczesny sprzęt, który ma być chlubą nowoczesnego Wojska Pol-
skiego?  Na pustynnym składowisku latających rupieci w Arizonie. Amerykanie uznali C-130 za zu-
żyte i przesiedli się do nowoczesnych C-130J. Jankesi nie są filantropami i szybko wykombinowa-
li, że zanim starzyznę pokryją piaski pustyni oraz rdza, opłaca się oddać ją golasom, których nie stać
na zakup nowoczesnych maszyn. Bo w rzeczywistości wcale nie jest to darmowa darowizna. Gdzie
mamy haczyk? Maszyny liczące sobie około 40 lat nadal mogą latać pod warunkiem wszakże, iż zo-
staną przeprowadzone konieczne remonty, unowocześnienia i regularne przeglądy, a to kosztuje.
Ile? MON milczy na ten temat, ale w kuluarach resortu obrony mówi się o wydatkach rzędu setek
milionów złotych. I tu właśnie jest sedno sprawy. Choć samoloty dostaniemy formalnie za darmo,
to ich późniejsze utrzymanie będzie nas słono kosztować, zwłaszcza wtedy, gdy zechce nam się je
choć trochę unowocześnić poprzez instalację bardziej wydajnych silników i śmigieł, czy współcze-
snej elektroniki – w miejsce starożytnego wyposażenia analogowego. Lwia część kasy za zakup czę-
ści zamiennych powędruje do USA. Reasumując: jeśli nie dokonamy remontów, samoloty będą spa-
dać na ziemię – ze starości. Jeśli je unowocześnimy, włożymy w ten interes setki milionów złotych,
a i tak będziemy latać na czterdziestoletnich rupieciach.

P rzyjęcie na stan starych samolotów to kolejny przykład modernizowania polskiej armii po-
przez prowizorkę. W ramach programu “Drop” (ang. zrzut) mieliśmy w planach zakup śred-
nich transportowców, mogących lądować i startować z przygodnych lądowisk. Ich zadaniem

miało być między innymi przewożenie naszych wojsk powietrznodesantowych, czy też zakupionych
w USA wyrzutni rakiet HIMARS. Problem w tym, że nowe maszyny w rodzaju C-130J to duży wy-
datek. Porwano się więc z motyką na słońce, bo przecież wojskowi analitycy z MON nie mogli nie
wiedzieć, że oparty na nowoczesnych maszynach transportowych program “Drop” będzie koszto-
wał krocie i naszego kraju po prostu nie stać na jego realizację. Zgodnie z polską tradycją – miast
odłożyć kosztowny program na dno szuflady, wybrano równie kosztowaną prowizorkę. Przeszuka-
łem Internet i nie natrafiłem na żadną informację, by którekolwiek z państw naszego regionu po-
łaszczyło się na amerykańską darmochę, która w rzeczywistości darmochą nie jest. Okazuje się, że
tylko Polska skorzystała z “dobrodziejstw” zawartych w programie rządu USA o nazwie Excess De-
fense Articles (EDA), który umożliwia oddanie sojusznikom “za darmo” zbędnego (czytaj: zużyte-
go) amerykańskiego sprzętu wojskowego. 

Od lat z podziwem obserwuję Czechów. Nasi
sąsiedzi z południa to mądry naród. Swego cza-
su odesłali Jankesów z ich F-16 do kąta i wzięli w
leasing 14 szwedzkich samolotów wielozadanio-
wych “Gripen”. Okazało się, że tzw. Program
Współpracy Przemysłowej “Gripen” wykroczył
poza zobowiązania zapisane w umowach i za-

pewnił Czechom około 31,6 miliarda koron czeskich (1,33 miliarda dolarów). Po wygaśnięciu umo-
wy leasingowej Czesi pozyskali na własność “Gripeny” za psie pieniądze, bo Szwedzi nie mieli co
z nimi zrobić. Czeska gospodarka znajduje się obecnie w znakomitej formie. Przemysł pełni bar-
dzo ważną rolę w gospodarce, w odróżnieniu od Polski, która produkuje niewiele. Nie mamy wła-
snego samochodu, motocykla, roweru, a nawet hulajnogi. Sytuację ratuje Bydgoszcz, gdzie pro-
dukuje się nowoczesne autobusy miejskie i tramwaje. Ale to  niewiele, jak na bez mała 40-milio-
nowy kraj. Przemysł maszynowy – inżynieria mechaniczna z bogatą historią – to jeden z filarów
czeskiego przemysłu. Sektor ten zatrudnia ponad 115 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specja-
listów, a baza produkcyjna składa się z 6700 firm wytwarzających różne produkty z zakresu inży-
nierii mechanicznej – turbiny, maszyny rolnicze, urządzenia klimatyzacyjne, obrabiarki, maszy-
ny budowlane oraz... samochody Skoda, będące dumą czeskiej gospodarki. Inżynieria mechanicz-
na jest również główną branżą eksportową, przy czym czeski produkt doskonale konkuruje na ryn-
kach zagranicznych. 

W2011 r. Czesi sprawnie zreorganizowali swoją służbę zdrowia. Korytarze przychodni z dnia
na dzień opustoszały. Za 90 koron (15 zł) Czech może wejść dzisiaj do lekarza specjali-
sty prosto z ulicy, bez potrzeby wyznaczania terminu, natomiast porada u internisty kosz-

tuje 30 koron, czyli na nasze około 5 zł. Czeski lekarz zarabiał w 2010 r., w przeliczenia na polskie
pieniądze, około 3680 zł brutto, a z dyżurami około 8000 zł brutto. Po szeregu podwyżek średnia mie-
sięczna pensja lekarza wynosi dzisiaj 55.068 – 61.393 koron, czyli 9.200 – 10.200 złotych za sam etat,
bez dyżurów. Kościół katolicki został u Czechów spłacony i pokazano mu jego  miejsce w szeregu.

Według raportu OECD z 2016 roku, w Polsce na 1000 pacjentów przypada statystycznie 2,2 le-
karza (dzisiaj zapewne jeszcze mniej). Natomiast w Czechach współczynnik ten wynosi 3,7. Nato-
miast na Kubie, nazywanej przez polskie media komunistycznym skansenem, na 1000 mieszkań-
ców statystycznie przypada aż 6,7 lekarza. Więcej ma ich tylko malutkie i pławiące się w luksusach
księstwo Monako (7,1). Średnia europejska to 3,3, tymczasem mająca aspiracje do liderowania w
tej części Europy Polska nawet nie zbliża się do tego poziomu. To naprawdę wielki wstyd, ale nie
dla Polaków jako nacji. To wstyd dla kolejnych rządów – począwszy od Solidarności, poprzez Unię
Wolności, SLD i PSL, PO, na PiS skończywszy. Nasuwa się pytanie, kiedy zaczniemy brać przykład
z naszych południowych sąsiadów? Przecież to żaden wstyd czerpać z osiągnięć innych.

Kto nam zagraża militarnie, że będziemy przeznaczać już nie 2, a 2,5 proc. PKB na zbrojenia, za-
niedbując jednocześnie służbę zdrowia, która ledwo zipie? Czemu kupując sprzęt wojskowy patrzy-
my wyłącznie w kierunku dalekiej Ameryki? Z państw naszego regionu na zakup amerykańskiego
F-16 zdecydowała się poza Polską jedynie Rumunia. W 2015 r. politycy PiS zarzucali poprzednikom
chęć kupna „najdroższych śmigłowców świata”. Kiedy wzięli władzę MON zatwierdziło zakup
śmigłowców za... prawie dwukrotnie wyższą cenę. Chodziło o skasowanie kontraktu  na zakup wy-
specjalizowanych francuskich maszyn “Caracal”. Za wszystkie 50 sztuk Polska miała zapłacić 13,4
mld zł brutto, czyli średnio za sztukę 268 mln zł. Dla polityków PiS była to wówczas suma szoku-
jąca. Podpisany za rządów PiS kontrakt z grupą “Leonardo”, do której należy WSK PZL - Świdnik,
zakłada, że jedna sztuka będzie kosztować budżet MON 412 mln zł. Co to za maszyny? Cholera wie,
bo MON ograniczyło się jedynie do wydania komunikatu następującej treści: “Pozyskane śmigłow-
ce AW101 będą uzbrojone, szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stanowią informację nie-
jawną i podlegają ustawowej ochronie”.  

W2020 r. na wydatki obronne państwa przeznaczono łącznie 2,37proc. PKB prognozo-
wanego na ten rok, czyli ponad 50 miliardów złotych. Wydatki publiczne na służbę zdro-
wia stanowią 4,34 proc. PKB. Średnia wydatków na zdrowie dla krajów OECD to 8,8

proc. Polska jest więc grubo poniżej średniej, na 9. miejscu od końca. W rankingu “Wydatki na ochro-
nę zdrowia w euro na jednego mieszkańca” jest jeszcze gorzej, bo jesteśmy trzeci od końca (830 eu-
ro), wyprzedzając jedynie Rumunię i Bułgarię. Czesi przeznaczają średnio na obywatela dwa razy
więcej euro niż Polska. Natomiast średnia w UE to prawie 3 tys. euro. Na każdym obszarze łaknie-
my pochwał, więc nader często określamy samych siebie jako naród zdolny, pracowity i waleczny.
To możliwe, choć co do naszych wrodzonych zdolności byłbym ostrożny w wypowiedziach. Za to
jedno jest pewne: od lat rządzą nami zacietrzewieni nieudacznicy i polityczne miernoty z klapka-
mi na oczach. Niestety, polityczny horyzont jest pusty, a to źle nam wróży na przyszłość. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nec Hercules contra plures...

„Reasumując: jeśli nie 
dokonamy remontów, 
samoloty będą spadać 
na ziemię – ze starości”

„W kwestii koronawirusa 
powiało optymizmem. 
W ciemnym tunelu już 
widać światło, które może
oznaczać koniec pandemii”

Zasępiła się wróżka, patrząc w szklaną kulę.
- Pani mąż jutro umrze. Wyznaję to z bólem.

- Wiem – odrzekła klientka po chwili milczenia.
- Lepiej mów co mnie czeka? Ile lat więzienia?

SPOSÓB NA BEZSENNOŚĆ
Nie mogąc zasnąć, raz próbowałem

Liczyć dziewczęta, z którymi spałem.
- Czemu nie owce? – zdziwił się Miłosz.
- Oj, tam! Daj spokój! Raz się zdarzyło.

HELMUT Z GÓR HARZU
Raz mi się chwalił Helmut z Gór Harzu,

Że 100 lat skończył w tym roku w marcu.
- Jak tam rodzina?

- Sehr gut! Lecz syna
Musiałem oddać do domu starców.

NA WACKI
Często penis w żargonie knajackim

Zwie się wackiem. Żart nieco prostacki,
Lecz jest głębsza przyczyna,
Gdy dziewczyna z Olsztyna

Wszem ogłasza, że idzie „Na wacki”.
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Zamach na generał-gubernatora warszawskiego Konstantego Maksymowicza

Czy Warszawa chce o tym zapomnieć?

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Konstantin Kławdijewicz Mak-
symowicz(1849-1917) był zawo-
dowym rosyjskim oficerem. W
1874 r.oku ukończył z pierwszą
lokatą Akademię Sztabu Gene-
ralnego. Brał udział w wojnie z
Turcją na Bałkanach w latach
1877-1878. Jako generał kawa-
lerii oraz generał-adiutant
funkcjonował przy carze Miko-
łaju II. Od 19 lutego do 28 sierp-
nia 1905 r. był Generał-Guber-
natorem Warszawskim i dowód-
cą Warszawskiego Okręgu Wo-
jennego. Funkcję w Warszawie
objął w wieku 56 lat. Pełnił ją
zaledwie kilka miesięcy, do
sierpnia 1905 roku.

S ytuację w Królestwie Polskim
w okresie rządów Maksymo-
wicza, tj. od 19 lutego do 28

sierpnia 1905 r., konsul francuski w
Warszawie G. d’Anglade scharakteryzo-
wał następująco: „Klęski armii rosyj-
skiej w Mandżurii, fatalne wydarzenia
w Petersburgu i wahania cara w spra-
wach rządu rozbudziły w rezultacie w
Polsce ducha narodowego i zachęciły do
protestów przeciwko okrucieństwom
panowania rosyjskiego. Nikt tutaj nie

ociąga się z głośnym manifestowaniem
patriotyzmu polskiego, swojej radości z
powodu poniżenia sztandaru rosyjskie-
go przez żołnierzy Mikado i trudności
rządu”.  Oraz nieco dalej: „Mówią na ca-
ły głos, że Francja, podtrzymując Rosję
swymi kapitałami i swoim poparciem
moralnym, przyczyniła największych
szkód ludności, którą siłą wtłoczono
pod panowanie cara, i oddaliła godzinę
wolności dla Polski”.

O kres sprawowania urzędu
przez Maksymowicza przy-
pada na drugą wielką falę

wystąpień i demonstracji, która ogar-
nęła Warszawę i całe Królestwo. Na
wiosnę 1905 roku odbył się VII Zjazd
PPS, którego jedna z uchwał dotyczy-
ła powołania Wydziału Spiskowo-Bo-
jowego z Aleksandrem Prystorem i Wa-
lerym Sławkiem na czele.  Rozpoczął
się nowy etap działalności rewolucyj-
nej. W dniu 4 maja 1905 r. stanęły
wszystkie zakłady pracy i placówki
kulturalne na znak protestu przeciwko
carskiemu terrorowi. Wkrótce potem,
19 maja w Warszawie przy ul. Miodo-
wej 6 (Pałac Branickich), w cukierni
Wacława Trojanowskiego, przygoto-
wano zamach na generała-guberna-
tora. W wyniku prewencji policji nastą-
piła (o 11.55) przedwczesna eksplo-
zja ładunku wybuchowego, od które-
go ucierpiało wiele osób, w tym dwaj
policjanci: Bazyli Korotkij i Jegor Kocz-
now. „Kurier Warszawski” z 20 maja
1905 r. donosił m.in.: 

„Jak się wyjaśnia, wybuch nastąpił
w okolicznościach następujących: Na
werandzie cukierni ajenci policyjni za-
uważyli dwóch podejrzanych ludzi. Po-
deszli do nich i aresztowali. Jednego z

aresztowanych odprowadzono, a dru-
gi, ujęty przez dwóch policjantów, ze-
rwawszy z guzika sznurek, na którym
wisiał pocisk wybuchowy, rzucił go na
chodnik” oraz  „Na trupie przestępcy
znaleziono dwa obrazki katolickie i re-
wolwer Brauninga. Ubrany był przy-
zwoicie i, sądząc z odzieży, należał do
klasy rzemieślniczej”. Poległym zama-
chowcem był 24-letni inżynier-elektryk
Tadeusz Dzierzbicki – członek organiza-
cji Spiskowo-Bojowej PPS. Był absol-
wentem warszawskiej szkoły Wawel-
berga i Rotwanda oraz paryskiej wyż-
szej szkoły technicznej. Aresztowanym
zamachowcem okazał się Bronisław Żu-
kowski. Zamach na Maksymowicza nie
udał się w wyniku zdrady  dwóch człon-
ków organizacji (byli agentami carskiej
„Ochrany”). 

Wzwiązku z kilkakrotnymi
próbami zamachu na Mak-
symowicza, w tym wyżej

opisanym, nieudanym zamachem przy
ul. Miodowej, jeszcze w tym samym
miesiącu generał-gubernator uciekł  z
Warszawy i zaszył się w pałacu guber-
natorskim w obrębie fortyfikacji twier-
dzy „Zegrze” (obecnie – luksusowy ho-
tel). Swojej kryjówki nie chciał opuścić,
pomimo nalegań ze strony władz ro-
syjskich. Postawa ta stała się przyczyną
jego odwołania. Zastąpił go generał
Gieorgij Skałon. 

Zamach na generał-guberna-
tora Maksymowicza miał być
dokonany  w cukierni Troja-

nowskiego przy ulicy Miodowej 6, czy-
li przy jednej z najruchliwszych ulic
ówczesnej Warszawy.  Cukiernia mie-
ściła się na parterze dawnego pałacu
Branickich (h. Gryf; nie tych z Wilano-

wa). Pałac, po wielokrotnej przebu-
dowie, nie przypominał swego pier-
wowzoru, wzniesionego w połowie
XVIII wieku dla hetmana wielkiego
koronnego – Jana Klemensa Branic-
kiego, ostatniego męskiego potomka
znakomitego rodu. Braniccy h. Gryf
byli właścicielami pałacu w Białym-
stoku, nazywanego niekiedy Podla-
skim Wersalem. Głównym architek-
tem zaangażowanym w przebudowę
pałacu w Białymstoku, jak też w budo-
wę rezydencji  w Warszawie, był Jan
Zygmunt Deybel.  Warszawski pałac
Branickich usytuowany był na obszer-
nej działce pomiędzy ulicami Podwa-
le i Miodową. Pałac, znajdujący się
prawie po sąsiedzku z Zamkiem Kró-
lewskim, był wspaniałą, późnobaro-
kową rezydencją, której „gospodynią”
była Izabella Branicka, siostra króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Począwszy od pierwszych lat XIX wie-
ku pałac wielokrotnie zmieniał swo-
ich właścicieli i coraz bardziej podupa-
dał. W początkach XX w. ten dawny
magnacki obiekt był „kamienicą czyn-
szową ze sklepami na parterze”. Jed-
nym z najemców był p. Trojanowski,
który prowadził tam cukiernię z let-
nim ogródkiem od strony Miodowej. 

Pałac został w bardzo znacznym
stopniu zniszczony podczas
drugiej wojny światowej. Nie-

mniej, aż do 1949 roku, był własnością
Franciszka Salezego Potockiego. Pod
miejscem, gdzie wcześniej było wschod-
nie skrzydło pałacu, w latach 1949-51
poprowadzono tunel Trasy W-Z. 

Realizacja Trasy W-Z, tj. pre-
stiżowej inwestycji czasów
Polski Ludowej, wymagała

całościowego uporządkowania jej oto-
czenia, zwłaszcza że pałac wpisywał
się w obraz trasy widziany od zachodu.
Podjęto więc decyzję o odbudowie te-
go obiektu. Pałac (a raczej jego ruiny)
został skomunalizowany w 1949 r. i
odbudowany (do 1953 r.) przez  ów-
czesne władze, z przeznaczeniem na
siedzibę Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego. W 1965 r. budynek wpisa-
ny został do rejestru zabytków. Po od-
rodzeniu samorządu terytorialnego w
1990 r. w pałacu umieszczono siedzi-
bę części władz samorządowych stoli-
cy (stał się m.in. siedzibą wiceprezy-
dentów), które urzędowały w nim do
2009 roku. Po reprywatyzacji i wypro-
wadzce Urzędu m. st. Warszawy nieru-
chomość przejęli spadkobiercy F. S.
Potockiego. Nowi właściciele bardzo
szybko sprzedali pałac firmie dewelo-
perskiej „Budizol” z Włocławka, która
podjęła jego przebudowę na pięcio-
gwiazdkowy hotel. Przebudowa znaj-
duje się obecnie w końcowej fazie re-
alizacji.

Wzwiązku z dobiegającymi
końca pracami, związany-
mi z adaptacją Pałacu Bra-

nickich na hotel, proponuję, aby Insty-
tut Pamięci Narodowej podjął działa-
nia celem przywrócenia na fasadzie bu-
dynku przedwojennej tablicy pamiąt-
kowej.  Tablica, poświęcona Tadeuszo-
wi Dzierzbickiemu, umieszczona zo-
stała na ścianie budynku 26 maja 1938
r. Nie wydaje się, aby koszt takiej tabli-
cy miał istotne znaczenie w całym pro-
cesie przebudowy i adaptacji byłego pa-
łacu hetmana Branickiego, a postać
Dzierzbickiego zasługuje na wdzięcz-
ną pamięć  rodaków!

TTuunneell WW-ZZ,, ffoott.. EE.. FFaallkkoowwsskkii,, 11994477.. PPaałłaacc BBrraanniicckkiicchh ww 11990055 rr.. FFoott.. -  IInntteerrnneett..

PPrrzzeebbuuddoowwaa PPaałłaaccuu BBrraanniicckkiicchh.. PPaałłaacc  ggeenneerraałł-gguubbeerrnnaattoorróóww ww ZZeeggrrzzuu..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

MAZURY, Gąsiorowo
Olsztyneckie, sprzedam działki,
602 613 658

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, Łoś k. Piaseczna,

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

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

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

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

!Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840

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

!Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji, 
601 720 840,

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

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

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

!Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840

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

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

Działki:
!Konstancin, działka 3300 m2,

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

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

każda, 601 720 840
!Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.

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

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biedronka, z najemcą.

Wieloletnia umowa, 601 720 840
!Biurowiec, 3000 m2,

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

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

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

!Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców 
20 tys/m-cznie -  sprzedam, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

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

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

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

POMOC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej w Mysiadle, 
603 68 65 61

AAA MALOWANIE tanio,
szybko, solidnie. Glazurnictwo,
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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

GLAZURA, gładź, panele, płyta
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

RENOWACJA mebli 
510 266 143

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje TTeerreessaa PPiisskkoorreekk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Tymczasowe areszty 
wobec podejrzanych 

o oszustwa „na policjanta”
Ursynowscy kryminalni za-

trzymali dwóch mężczyzn po-
dejrzanych o usiłowanie oszu-
stwa metodą „na policjanta”.
To sprawa, w której dzięki szyb-
kiej reakcji funkcjonariuszy i
nawiązaniu współpracy z dy-
rekcją trzech banków, udało się
w ostatniej chwili zablokować
przelew 200.000 zł, który wy-
konała 65-letnia kobieta, prze-
konana, że współpracuje z poli-
cjantami oraz prokuraturą. Pi-
saliśmy o tym w poprzednim
numerze. 

Prokurator, policjanci i sąd,
który zastosował wobec podej-
rzanych środki zapobiegawcze
w postaci tymczasowego aresz-
towania, nie mieli wątpliwości
co do przestępczej działalności
55-latka oraz jego 42-letniego
kolegi z Puław.

Z zebranego w tej sprawie
materiału dowodowego wyni-
kało, że obaj mężczyźni zało-
żyli rachunki w dwóch różnych
bankach. Młodszy tłumaczył
policjantom, że nie wiedział nic
na temat oszustwa, a w wyniku
włamania skradziono mu kar-
ty bankomatowe oraz dane do-
stępowe do konta, chociaż jak
ustalili policjanci, nigdy nie by-
ło takiego zgłoszenia. Starszy
natomiast oświadczył, że zo-
stał nakłoniony do przestęp-
stwa przez mężczyznę, którego
nie zna. Za założenie rachun-
ków i przekazanie danych miał
otrzymać pieniądze co nigdy
nie nastąpiło.

Policjanci wiedzieli, że obaj
mężczyźni założyli rachunki
bankowe w jednym celu i że to
oni działając wspólnie i w poro-
zumieniu z innymi osobami
usiłowali doprowadzić do nie-
korzystnego rozporządzania
pieniędzmi przez pokrzywdzo-
ną. Podejrzani podając się za
policjanta oraz prokuratora,
pod pozorem rozpracowywa-
nia grupy przestępczej nakłoni-
li kobietę do przekazania pie-
niędzy na wskazane konto.
Oszustwo im nie wyszło, gdyż
w jego trakcie do działania
wkroczyli policjanci, którzy
przy współpracy z kierownic-
twem trzech placówek banko-
wych w ostatniej chwili zablo-
kowali przelewy. Teraz obu
mężczyznom grożą kary do 8
lat więzienia.

Kopał w samochody 
i urywał lusterka

Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 22-latka podejrza-
nego o umyślne uszkodzenie
dwóch pojazdów poprzez ko-
panie w karoserię, urywanie lu-
sterek oraz zrywanie tablic reje-
stracyjnych tych pojazdów. Za-
chowanie pijanego agresywne-
go mężczyzny mocującego się z
prawidłowo zaparkowanymi
autami widziało kilku świad-
ków, którzy powiadomili wła-
ścicieli pojazdów i policjantów.
Mundurowi zatrzymali roz-
wścieczonego wandala kilka
minut po zdarzeniu. 

Dwadzieścia minut po go-
dzinie 20:00 policjanci z wy-

działu wywiadowczo-patrolo-
wego zostali skierowani przez
oficera dyżurnego w rejon uli-
cy Narbutta, gdzie miał znajdo-
wać się agresywny mężczyzna
demolujący zaparkowane w
pobliżu samochody. Kiedy
mundurowi dojechali na miej-
sce świadkowie powiedzieli, iż
widzieli jak mężczyzna w wie-
ku dwudziestu kilku lat rzucał
się wręcz na samochody, ręka-
mi wyszarpywał tablice reje-
stracyjne z pojazdów, wyginał
jej i wyrzucał, a także kopał w
karoserię oraz wyrywał luster-
ka. Ubrany był w biały t-shirt
oraz czarne spodnie i miał za-
krwawione ręce. Po ustaleniu
rysopisu funkcjonariusze ru-
szyli na poszukiwanie sprawcy.
Kilkanaście metrów dalej za-
uważyli idącego chodnikiem
podejrzanego.

Podczas zatrzymywania
mężczyzna machał rękami, jak-
by chciał uderzyć policjantów,
wierzgał nogami, rzucał się i
pluł. Został obezwładniony i
umieszczony w policyjnej celi.
Badanie alkotestem wykazało,
że miał ponad jeden promil al-
koholu w organizmie. Policjan-
ci przyjęli zawiadomienie od
właścicieli dwóch uszkodzo-
nych samochodów oraz prze-
słuchali świadków. Posiadacz

toyoty oszacował straty na oko-
ło 4000 zł, właściciel opla astry
wycenił je na około 1000 zł. Po
wytrzeźwieniu 22-latek usły-
szał zarzuty, za które sąd może
go skazać na 5 lat.

Zabrał saszetkę z zakrystii
bo myślał, że to pieniądze

Policjanci z mokotowskiego
wydziału do walki z przestęp-
czością przeciwko mieniu za-
trzymali 56-letniego mężczy-
znę podejrzanego o kradzież
skórzanej saszetki z kluczami
do pomieszczeń gospodarczych
i sakralnych z zakrystii jednego
z kościołów na Mokotowie.
Mężczyzna wcześniej korzystał
z pomocy duchownych, którzy
kupowali mu leki, żywność oraz
inne niezbędne rzeczy, ale to
najwyraźniej nie było to dla nie-
go wystarczające. Zabrał saszet-
kę, ponieważ był przekonany,
że były tam pieniądze. 

Jak ustalili policjanci, brak
saszetki z kluczami zauważyła
siostra zakonna. Nie było ich w
pomieszczeniu gospodarczym
kościoła, w którym zawsze leża-
ły ani w żadnym innym, powia-
domiła więc proboszcza. Dwu-
dniowe poszukiwania nic nie
dały, dlatego też duchowny zde-
cydował się przejrzeć monito-
ring, na którym było widać zna-
nego im 56-latka, który wcho-
dzi do pomieszczenia, gdzie
znajdowała się skórzana saszet-
ka z około trzydziestoma klu-
czami, a następnie wychodzi z
wypchaną kurtką. Nikt inny
spoza parafii nie wchodził do

tego pomieszczenia, jedynie
mężczyzna, któremu na domiar
złego od dłuższego czasu ksiądz
udzielał pomocy materialnej,
kupując mu lekarstwa, żywność
oraz inne niezbędne rzeczy. Po-
dejrzany z racji częstych wizyt
znał pomieszczenia parafialne
i był przekonany, że w saszetce
znajdują się pieniądze.

Po otrzymaniu zgłoszenia
sprawą zajęli się policjanci.
Ustalili, że podejrzany, który
nie ma żadnego miejsca za-
mieszkania może przebywać
u swojej siostry w Ząbkach, po-
jechali więc złożyć mu wizytę.
Karany w przeszłości mężczy-
zna nie zaprzeczał, że dopu-
ścił się przestępstwa na szkodę
jednej z mokotowskich para-
fii, został więc zatrzymany. Na-
stępnego dnia usłyszał zarzuty,
za które teraz może zostać ska-
zany nawet na 5 lat więzienia.
W związku z tym, że dopuścił
się on przestępstwa w warun-
kach recydywy, w jego przy-
padku odpowiedzialność za
ten czyn może wzrosnąć jesz-
cze o połowę.

11 razy kupował pistacje 
w cenie fistaszków

Mokotowscy policjanci za-
trzymali 19-letniego obywatela
Ukrainy podejrzanego o oszu-

stwo polegające na nabijaniu w
kasie bezobsługowej tańszych
produktów niż te, które faktycz-
nie wziął do zakupu. Mężczy-
zna przez około półtora miesią-
ca popełnił jedenaście podob-
nych czynów. Za każdym razem
brał pistacje, które w kasie ska-
nował jako fistaszki.

Około godziny 20:30 mun-
durowi zostali wezwani przez
personel jednego ze sklepów
przy ul. Wita Stwosza na Mo-
kotowie w związku z awantu-
rą z klientem. Jak się szybko
okazało, młody mężczyzna po
raz kolejny przyszedł do tego
samego marketu, wziął około
350 gramów pistacji, następ-
nie podszedł do kasy bezob-
sługowej, z listy na urządze-
niu wybrał fistaszki, zapłacił i
zamierzał wyjść. Kierownicz-
ka sklepu wiedziała, że męż-
czyzna zrobił tak po raz kolej-
ny, poprosiła więc pracowni-
ka ochrony o ujęcie nieuczci-
wego klienta i wezwanie poli-
cjantów. W trakcie czynności
mundurowi ustalili, że męż-
czyzna już po raz jedenasty za-
chował się w taki sam sposób.
Swój proceder uprawiał od 5
marca br. Za każdym razem
brał pistacje i celowo liczył je
jako fistaszki. W ten sposób
oszukał właścicieli sklepu na
ponad 270 zł. Podejrzany zo-
stał zatrzymany i umieszczo-
ny w policyjnym areszcie, na-
stępnego dnia usłyszał zarzuty
oszustwa, za które teraz może
zostać skazany nawet na 8 lat
więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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