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Ponieważ zawsze bardziej wie-
rzę tym, którzy naprawdę
byli w ogniu walki, a nie tym,

którzy o tej walce coś przeczytali
lub usłyszeli, z okazji 40-lecia wol-
nościowego zrywu Polaków, który
zrodził „Solidarność 1980”, pre-
zentuję w tym wydaniu „Passy” roz-
mowę z naszym sąsiadem z Ursyno-
wa – Andrzejem Celińskim. Ten fa-
cet może się jednym podobać, in-
nym – niekoniecznie, ale przecież
nikt nie zaprzeczy, że był bezpo-
średnim – i to naprawdę ważnym –
uczestnikiem solidarnościowej re-
wolucji, przydając jej nie tylko in-
telektualnego, lecz również orga-
nizacyjnego szlifu. Dziś wspomina
trochę ze śmiechem, że pewnie by
nie doczekał Sierpnia 1980, gdyby
nie jego siedmioletni synek, który
pod koniec lat siedemdziesiątych
wykazał się większa przytomno-
ścią umysłu niż jego tkwiący już
mocno w opozycji politycznej oj-
ciec. Andrzej rozliczał otóż finanse
konspiracyjnego Towarzystwa Kur-
sów Naukowych i miał wszystkie
ważne papiery rozłożone w domu
na stole, gdy wpadła tam bezpie-
ka, by przeprowadzić rewizję. Go-
spodarz domu trafiłby pewnie od
razu za kraty, ale synkowi przy-
szło akurat do głowy, żeby zeszyt, w
którym znajdowały się wszystkie
wyliczenia prowadzone przez ojca
– schować dyskretnie do... lodówki.
A tam agenci w ogóle nie zajrzeli...

D ziś Celiński odsłania nam
kulisy Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawo-

dowego „Solidarność” – bez wcho-
dzenia na koturny, za to zachowa-
niem krytycznego dystansu. W od-
różnieniu jednak od grzebiących
jedynie w bibliotekach gryzipiór-
ków, on ma realne podstawy do
wyciągania logicznych wniosków.
Ten facet należy bez wątpienia do
grona najwybitniejszych rejtania-
ków z Mokotowa. I chociaż w cza-
sach licealnych współdziałał na
gruncie harcerskim z Antonim Ma-
cierewiczem, to jednak w obecnej
dobie daleki jest od szaleństw, na
jakie decyduje się ten ostatni. 

W 1981 roku przewidujący
ujarzmienie „Solidarno-
ści” przez reżim Wojcie-

cha Jaruzelskiego Amerykanie za-
proponowali będącemu akurat w
Waszyngtonie Celińskiemu, żeby
się zadekował w USA, ten  jednak
wolał wrócić do Polski, która mu
leży na sercu do dzisiaj, chociaż
władze państwowe bynajmniej się
teraz nie pchają z orderami dla
Andrzeja, bo ktoś uważa, że tego
„człowieka Wałęsy” już honoro-
wać nie warto, mimo że wynosze-
ni są na piedestał później również
ściśle związani z Wałęsą Lech i Ja-
rosław Kaczyńscy. 

O czywiście, Wałęsa ma
obecnie tyle wprost skan-
dalicznych, pyszałkowa-

tych  wypowiedzi, że uszy puch-
ną, ale żeby nie wiem co robiono
przeciwko niemu w kraju – za gra-
nicą on pozostanie na zawsze wiel-
kim polskim bohaterem. I tego
miejsca w światowej hierarchii nie
zabiorą Wałęsie mali zawistnicy,
skądinąd słusznie wytykający mu
błędy i wady, lecz zapominający
np., że Józef Piłsudski też nie był
skończonym ideałem, a przecież

wciąż hołubimy go jako wielką po-
stać historyczną. Można nawet po-
wiedzieć – rzecz jasna, z niemałą
przesadą – iż Piłsudskiemu udało
się tylko na krótko odepchnąć ko-
munizm, a Wałęsie – całkowicie
go wyrugować. 

J eżeli były przywódca „Soli-
darności” ma na sumieniu
okresowe wysługiwanie się

bezpiece, to i tak trzeba go chyba
potraktować jak Kmicica, który
wcześniejsze grzechy zmazał póź-
niejszymi dokonaniami. A jego
okropny charakter nie był akurat
w najważniejszym momencie

czymś najgorszym, skoro pozwo-
lił przeprowadzić obóz solidarno-
ściowy przez trudny tor przeszkód
doby PRL. 

G dy wspominamy solidar-
nościową rewoltę przeciw-
ko peerelowskiej dyktatu-

rze ciemniaków, to zawsze jeden
atrybut tej rewolty szczególnie jest
podkreślany, mianowicie jej poko-
jowy charakter. Nic dziwnego więc,
że Peter Oliver Loew, dyrektor Nie-
miecko-Polskiego Instytutu w
Darmstadt dostrzega istotne po-
dobieństwo pomiędzy zrywem „So-
lidarności” w 1980 i obecnym zry-

wem społeczeństwa Białorusi,
gdzie również władzy przeciwsta-
wia się tylko słowami. Loew przy-
pomina dawne powiedzenie Wa-
łęsy: „Mogą mnie zabić, ale nie są
w stanie mnie pokonać”. 

D awny opozycjonista NRD,a
potem prezydent zjedno-
czonych Niemiec Joachim

Gauck uważa, że Polacy wypraco-
wali sobie ducha walki o wolność
przez wiele pokoleń. I dlatego, jego
zdaniem, język wolności jest wła-
śnie językiem polskim. Ciekawe to
stwierdzenie, tym bardziej, że wy-
płynęło z ust Niemca. 

Z astanawianie się, czy Wałę-
sa to naprawdę bohater, czy
zdrajca, pewnie dziś nie ma

większego sensu. Potrzebne jest jed-
nak tym, którzy chcą potraktować
jego plecy jako trampolinę, z której
odbijają się do zrobienia kariery,
do zdobycia władzy, pieniędzy.
Spojrzenia na Solidarność z tam-
tych lat i tak to na pewno nie zmie-
ni. O ile władze PRL tworzyły
sztucznie Front Jedności Narodu, o
tyle w wydaniu solidarnościowym
powstał on spontanicznie. Ludzi
nie trzeba było namawiać, by wstę-
powali do „Solidarności”. I ów fe-
nomen zjednoczenia narodowego
procentuje do dzisiaj. 

C zy wobec tego właściwa jest
polityka na powrót narzu-
cająca społeczeństwu naka-

zy i zakazy, a na dodatek jawnie
włączająca do walki o władzę ele-
ment religijny? Czy ma dziś jaki-
kolwiek sens dzielenie społeczeń-
stwa na dwie kategorie: My i Oni?
Jakby dzielenie Polaków było do
czegokolwiek potrzebne... 

T rudno nie zauważyć wpro-
wadzania w skali kraju no-
wej nomenklatury, czyli listy

intratnych stanowisk pracy dla
swojaków. Powrót do uruchamia-
nia karier metodą wczesnego po-
wojnia (nie matura, lecz chęć szcze-
ra zrobi z ciebie oficera) nie wyda-
je się dobrym kierunkiem działa-
nia. Ty bardziej, jeśli się doda do te-
go atak na samorządy i wolne me-
dia. Jakakolwiek forma dyktatury
prędzej czy później doprowadzi do
społecznych protestów. Takich, ja-
kie widzimy teraz na Białorusi.
Może więc – na wszelki wypadek –
zorganizować znowu jakiś okrą-
gły Stół?

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

CC oo  nn aa mm  zz oo ss tt aa łł oo  zz  tt yy cc hh  ll aa tt .. .. ..CC oo  nn aa mm  zz oo ss tt aa łł oo  zz  tt yy cc hh  ll aa tt .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Okres wakacji to najlep-
szy czas na remonty w pla-
cówkach oświatowych. W
tym roku, pomimo pande-
mii CVID-19, Urząd Dziel-
nicy Ursynów przeprowa-
dził liczne inwestycje na
łączną kwotę 10 mln zł. 

Wśród nich są m. in. moderni-
zacje akustyczne szkół. Poza tym
na remonty oraz modernizację
szkół i przedszkoli, a także za-
kupy rzeczowe i pomoce dydak-
tyczne dzielnica przeznaczyła
dodatkowe 6 mln zł.

– Każdy remont i moderniza-
cja to poprawa warunków na-
uki w ursynowskich placówkach
oświatowych, a tym samym no-
wa jakość nauki dla naszych
uczniów. Za szczególnie warto-

ściowe uważam podnoszenie
standardów, poprzez m.in. mo-
dernizacje akustyczne czy do-
stosowanie pomieszczeń do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ściami – mówi burmistrz Ursyno-
wa, Robert Kempa.

ZZaakkrreess pprraacc rreemmoonnttoowwyycchh ii
mmooddeerrnniizzaaccyyjjnnyycchh::

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 8811
przy ul. Puszczyka 6 – rozbudo-
wa objęła m. in. powiększenie
jadalni szkolnej, powstanie toa-
lety dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz portierni z pomiesz-
czeniem administracyjnym.

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 9966
przy ul. Sarabandy 16/22 – kapi-
talny remont bloku żywienia.

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 332233
przy ul. Hirszfelda 11 - moderni-

zacja akustyczna sufitów na ko-
rytarzach parteru, dwóch pięter
szkoły oraz czterech świetlic.

PPrrzzeeddsszzkkoollee 335511 przy ul. War-
chałowskiego 4 - remont placu
zabaw (etap II).

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 333300
przy ul. Mandarynki 1 – moder-
nizacja akustyczna stołówki oraz
m. in.: wymiana instalacji elek-
trycznych, dostosowanie szkoły
do postanowień Mazowieckiej
Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, malo-
wanie ścian, wymiana wykła-
dzin na korytarzach, remont to-
alet z dostosowaniem dla osób z
niepełnosprawnościami. Nie-
znaczny zakres prac, który nie
powinien przeszkadzać w pro-
wadzeniu zajęć, zostanie zakoń-
czony we wrześniu.

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr SSPP 332222
przy ul. Dembowskiego 9 - roz-
budowa jadalni i szatni, powięk-
szenie biblioteki, oraz budowa
dwóch nowych sal dydaktycz-
nych, sanitariatu dla osób z nie-
pełnosprawnościami. W przy-
padku tej placówki edukacyjnej
trwają prace budowlane zapla-
nowane są na lata 2020/2021 r.

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 333366
przy ul. Małcużyńskiego 4 - mo-
dernizacja akustyczna, obejmu-
jąca kompleksową moderniza-
cję pomieszczenia stołówki
szkolnej.

Zarząd Dzielnicy Ursynów pozytywnie za-
opiniował wniosek o ustanowienie pomni-
kiem przyrody alei kasztanowców (w Alei
Kasztanowej), rosnących na wysokości ul.
Jeżewskiego, po obu stronach al. Komisji
Edukacji Narodowej. To ponad 20 szt.
okazałych drzew o obwodach pni ok. 200
– 300 cm (niektóre mierzą prawie 400
cm). Część roślin trafiła na tereny dzisiej-
szego Ursynowa jeszcze w XIX wieku.

Nierozerwalnie z Aleją Kasztanową wiąże się
również historia rodu Karniewskich, których po-
tomkowie do dziś żyją w podarowanym przez
hrabiego Potockiego majątku, w bezpośrednim
sąsiedztwie Alei. Dobra ziemskie hrabia przekazał
w ramach dowodu wdzięczności za bohaterski
czyn Karola Juliana Karniewskiego, który miał
miejsce podczas Powstania Styczniowego. 

Z czasem, w Alei Kasztanowej kolejni właścicie-
le ziem dosadzali również inne gatunki drzew, tj.
np. dęby i głogi, przez co zyskała ona na bioróżno-
rodności. Warto pamiętać, że ww. kasztanowce to
tzw. „drzewa sędziwe”, które przez dziesiątki a na-
wet setki lat wypracowały razem z glebą i jej bo-
gatym światem mikroorganizmów niesamowitą
sieć powiązań. Na przestrzeni lat powstał układ
złożony ze wspólnie rozwijających się organi-
zmów w niszach ekologicznych. 

Świeże warzywa i owoce, dobrej jakości
wędliny, pieczywo, sery i wiele innych
ekologicznych produktów można kupić
podczas targów organizowanych w nie-
dziele, w godzinach od 9.00 do 15.00, na
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów (metro Imielin). We wrześniu targi
będą odbywać się w każdą niedzielę. 

Targi to doskonała okazja, aby bezpośrednio u
producentów zakupić wartościową żywność wy-
produkowaną według tradycyjnych receptur, bez
sztucznych dodatków i konserwantów. Od zeszłe-
go roku cieszą się dużą popularnością. 

Obecnie ze względu na obostrzenia związanie
z COVID-19 nie jesteśmy w stanie zorganizować
pokazów kulinarnych i degustacji, dlatego zdecy-
dowaliśmy się po każdym targu przekazywać żyw-
ność Stowarzyszeniu Społeczników „Ariadna”.

Kolejne targi odbędą się w następujących ter-
miach: 13 września, 20 września, 27 września, 4
października, 11 października i 18 października.

Już 10 września odbędzie
się pierwsze wydarzenie w
ramach tegorocznej Inau-
guracji Roku Kulturalne-
go (IRK), będzie to promo-
cja książki „Serca bicie.
Biografia Andrzeja Za-
uchy”. - Staraliśmy się
podczas święta kultury na
Ursynowie połączyć poko-
lenia – podkreślają ursy-
nowscy urzędnicy. 

Na zakończenie, 13 września,
wystąpi zdobywający coraz
większą popularność folkowo –
popowy zespół Kwiat Jabłoni.
Wszystkie wydarzenia w ramach

Inauguracji Roku Kulturalnego
odbędą się zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa związanymi z
pandemią COVID-19.

– To będzie wyjątkowa edy-
cja tego wydarzenia. Bardzo się
cieszę, że w tym roku, pomimo
obostrzeń związanych z korona-
wirusem, jednak spotkamy się
na Inauguracji Roku Kulturalne-
go. Staraliśmy się, aby tegorocz-
ny program zaspokoił gusta
mieszkańców Ursynowa. Będzie
refleksyjnie, spokojnie, poetyc-
ko, ale także folkowo i popowo –
mówi zastępca burmistrza Klau-
diusz Ostrowski.

Inauguracja Roku Kultural-
nego to ważne wydarzenie w
naszej dzielnicy. W programie
tegorocznej Inauguracji prze-
ważają wydarzenia muzyczne
– koncerty popularnych od wie-
lu lat zespołów: Wolnej Grupy
Bukowiny oraz Czerwonego Tu-
lipana. Na zakończenie zapla-
nowano za to coś dla młodszych
mieszkańców Ursynowa – kon-
cert duetu Kwiat Jabłoni. To nie-
dawne muzyczne odkrycie, a ich
debiutancki singiel „Dziś późno
pójdę spać” ma w serwisie
YouTube kilkanaście milionów
wyświetleń. 

Mieszkańcy mogą już
uczestniczyć w  głosowaniu
na projekty z Budżetu Oby-
watelskiego 2021, które po-
trwa do 15 września. Głoso-
wać może każdy, bez wzglę-
du na wiek i adres. Razem
zdecydujmy, jakie projekty
z BP zostaną zrealizowane
w przyszłym roku.

Udział w głosowaniu może
wziąć każdy mieszkaniec War-
szawy (wystarczy mieć numer
PESEL) – nie trzeba być zamel-
dowanym w mieście. Swój głos
mogą również oddać warszawia-
cy poniżej 13. roku życia – wów-
czas niezbędna jest zgoda rodzi-
ca lub opiekuna prawnego.

Jak to zrobić?
– papierowo - wypełniając kar-

tę do głosowania i osobiście przy-
nosząc ją do Urzędu Dzielnicy

Ursynów (od strony ul. Gandhi,
metro Imielin). Trzeba mieć ze
sobą dokument potwierdzający
tożsamość

– elektronicznie - za pośred-
nictwem strony twojbu-
dzet.um.warszawa.pl – nie trze-
ba posiadać własnego adresu
mailowego, można skorzystać
z poczty elektronicznej innej
osoby.

- Wybierać można spośród 105
ursynowskich propozycji. Aż
84,5% projektów ocenianych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów zostało
zweryfikowanych pozytywnie. Te-
raz każdy może zdecydować na
jaki cel przeznaczymy blisko 5 mln
z budżetu Ursynowa. Proszę za-
chęcić do głosownia swoje rodziny,
przyjaciół i znajomych – mówi bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.

Odnowione placówki czekają na uczniów

Urząd Dzielnicy Mokotów przyłączył się
do akcji solidarnościowej poprzez wy-
wieszenie flag używanych przez białoru-
ską opozycję. 

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Biało-
rusi Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z
Domem Białoruskim postanowiło przyłączyć się
do międzynarodowej inicjatywy podkreślającej
prawo do wolnych i demokratycznych wyborów
na Białorusi.

W ramach aktów solidarnościowych podświe-
tlono Pałac Kultury i Nauki w biało-czerwono-

-białe barwy. Kolory podświetlenia są odzwier-
ciedleniem barw flagi białoruskiej używanej przez
białoruską opozycję. Wpisuje się to w ogólnoświa-
tową akcję wyrażającą sprzeciw wobec pogwałca-
niu zasad demokracji oraz daje jasny przekaz, iż
Warszawa nie zgadza się na łamanie praw człowie-
ka i obywatela.

Warszawa solidaryzuje się nie tylko w wymia-
rze symbolicznym. Jest w stałym kontakcie z
białoruskimi organizacjami i przedstawicielami
inicjatyw obywatelskich wspierających ruchy
opozycyjne.

Mokotów solidarny z Białorusią

Inauguracja Roku Kulturalnego

Targ Zdrowej Żywności w każdą niedzielę

Trwa głosowanie na projekty 
z Budżetu Obywatelskiego

Będzie nowy pomnik przyrody
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Z anim ks. Wojdat został
pochowany na Cmen-
tarzu Południowym w

Pyrach, przez dwa dni żegnano
go podczas podniosłych uroczy-
stości w jego ukochanym koście-
le. W środę kościół Wniebowstą-
pienia Pańskiego wprost pękał
w szwach. Ze łzami w oczach
przyszli na ostatnie spotkanie z
tym wspaniałym kapłanem wie-
rzący i niewierzący. Byli burmi-
strzowie Robert Kempa z Ursy-
nowa i Rafał Miastowski z Mo-
kotowa, był długi orszak rekto-
rów SGGW z profesorami To-
maszem Boreckim, Wiesławem
Bielawskim, Michałem Zasadą,
a w ich imieniu pożegnał księ-
dza Wojdata prof. Włodzimierz
Kluciński, wspominając jak ra-
zem z proboszczem parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego
spotkali się w Rzymie z Ojcem
Świętym Janem Pawłem, dokto-
rem honoris causa ursynowskiej
uczelni. Wzruszające słowa po-
żegnania wypowiedzieli też
obecny proboszcz parafii Wnie-
bowstąpienia Pańskiego, ks. pra-
łat Dariusz Gas, były proboszcz
parafii św. Tomasza – ks. prałat
Tomasz Król, a także dziekan
dekanatu ursynowskiego –  ks.
prałat Jacek Kozub.

K to należał do pionierów
Wysokiego Ursynowa
w jego pierwszej, pół-

nocnej części, ten pamięta, jak
ważną osobą stał się w pewnym
momencie ks. Wojdat. Był on bo-
wiem budowniczym pierwsze-
go kościoła na tym terenie. Misję
budowy i utworzenia parafii pod
wezwaniem Wniebowstąpienia
Pańskiego powierzył mu sam
prymas – ks. kardynał Stefan
Wyszyński, z którego rąk póź-
niejszy duszpasterz Ursynowa
przyjął w 1965 roku święcenia
kapłańskie. 

O d roku 1975 Tadeusz
Wojdat pełnił posłu-
gę proboszcza w pa-

rafii św. Zofii Barat w Grabo-
wie, czyli na terenie noszącym
teraz nazwę Zielony Ursynów.
W tym samym czasie Kościół
czynił  próby znalezienia miej-
sca pod budowę pierwszej świą-
tyni w powstającym blokowi-
sku z wielkiej płyty. Ponieważ
władze Warszawy zwlekały z
odpowiedzią na prośby o udo-
stępnienie terenu, na którym
mógłby stanąć kościół, ks. Woj-
dat wpadł na świetny pomysł i
przy okazji wizyty pierwszego
sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka na budowie ursynow-

skiego Centrum Onkologii wrę-
czył mu list w tej sprawie. Może
ten fakt przyczynił się do przy-
spieszenia odpowiednich decy-
zji, chociaż trzeba było jeszcze
poczekać na to kilka lat. Działa-
nia związane z budową podjął
ks. Wojdat w 1980 roku. Naj-
pierw powstała kaplica i budyn-
ki pomocnicze, a pomocą w bu-
dowaniu, a zwłaszcza w zdoby-
waniu niezbędnych materiałów
służyli okoliczni wierni. W
kwietniu 1981 roku ksiądz mógł
już odprawić pierwszą mszę
świętą i udzielić w kaplicy
pierwszej komunii. 

Zaczęło się też projekto-
wanie właściwego ko-
ścioła, a zadanie to po-

wierzono renomowanym archi-
tektom – mieszkającemu przy
Nutki Markowi Budzyńskiemu i
współpracującemu z nim
Zbigniewowi Badowskiemu. Nie
mając pewności, że będzie zgo-
da na świątynie następne, obaj
stworzyli projekt dosyć potężne-
go,. dwukondygnacyjnego ko-
ścioła o dosyć surowej, ale bar-
dzo wyrazistej architekturze z
charakterystycznym wielkim
krzyżem od strony alei KEN. 

Ks. Wojdat ujmował
wszystkich mieszkań-
ców swoją dobrocią i od

razu pozyskał też serca artystów-
-plastyków, wśród których szcze-
gólną rolę odegrał Franciszek
Maśluszczak. Jego dziełem jest
imponująca Droga Krzyżowa,
którą tworzył przez kilka lat, wy-
stając całymi dniami na drabi-
nie. Któregoś dnia wyszedł z ko-

ścioła cały upaćkany farbą i zoba-
czył kręcącego się w pobliżu bez-
domnego. Będąc litościwą du-
szą, wręczył mu od razu dwa-
dzieścia złotych, lecz ten uniósł
się honorem i nie chciał przyjąć,
twierdząc, że jeden bezdomny
nie może ogałacać z pieniędzy...
drugiego bezdomnego. A tak na-
wiasem mówiąc, to proboszcz
Wojdat nie tylko zapraszał bez-
domnych na świąteczny poczę-
stunek, lecz również zwykł ich
odwiedzać na co dzień. 

Dzięki wybitnym arty-
stom wnętrze kościoła
pw. Wniebowstąpienia

Pańskiego nabrało nadzwyczaj
szlachetnego charakteru i sprzy-
ja to bardzo wygłaszaniu wznio-
słych słów i słuchaniu pięknej
muzyki. Nic dziwnego więc, że
za sprawą ks. Wojdata dolny ko-
ściół stał się jakby pierwszą ursy-
nowską filharmonią, goszczącą
najprzedniejszych artystów pol-
skich. Pamiętam  doskonale ini-
cjatywę ks. Wojdata dotyczącą
integracji prasy lokalnej w cza-
sie, gdy na Ursynowie wycho-
dziło jeszcze kilka gazet. Zosta-
liśmy zaproszeni na sympatycz-
ne spotkanie przed frontonem
kościoła i można było pogadać
„pa duszam” o najróżniejszych
problemach dzielnicy. 

Ks. Wojdat nie bał się w
stanie wojennym po-
magać działaczom „So-

lidarności”. A gdy w niedzielę
13 grudnia 1981 wystraszeni
wierni przyszli do kościoła, za-
szokowani wprowadzeniem sta-
nu wojennego, ich ukochany

proboszcz tak ocenił z ambony
postępowanie junty gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego:

„Władze milczą, bo nie wie-
dzą, co powiedzieć społeczeń-
stwu”. 

Będę zawsze mile wspo-
minać ks. Wojdata. Cho-
ciażby dlatego, że to on

ochrzcił moją najstarszą wnucz-
kę. Ten legendarny duszpasterz
urodził się 21 listopada 1940 ro-
ku we wsi Jastrzębia koło Rado-

mia, zmarł 27 sierpnia 2020 w
szpitalu na ul. Stępińskiej nęka-
ny chorobą nowotworową. Był
wikariuszem w Długiej Kościel-
nej, Sobikowie oraz w parafii
Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Pyrach. Po zakończeniu po-
sługi proboszcza w parafii św.
Zofii Barat w Grabowie (1975-
1984), podjął w tym ostatnim ro-
ku misję proboszcza w parafii
pw. Wniebowstąpienia Pańskie-
go na Ursynowie i tą posługą,
pełnioną aż do przejścia na eme-
ryturę w 2012 r., zdobył sobie
największe uznanie. W 1974 uzy-
skał tytuł magistra socjologii re-
ligii w ówczesnej Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie.

E wa Cygańska, jedna z
mieszkających w pobli-
żu kościoła Wniebo-

wstąpienia Pańskiego parafia-
nek, pozostawiła taki wpis w
księdze kondolencyjnej: odszedł
kapłan wszystkich ludzi...  Bo
ksiądz Wojdat nie dzielił bliź-
nich na lepszych i gorszych, bę-
dąc zawsze wszystkim serdecz-
nie życzliwy. I takim go będzie-
my pamiętać. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Odszedł kapłan wszystkich ludzi...
Środa 2 września 2020 to był bodaj najsmutniejszy
dzień w historii megaosiedla Ursynów. Nieprzebrane
tłumy mieszkańców odprowadzały na wieczny odpo-
czynek księdza prałata Tadeusza Wojdata, długoletnie-
go proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Mszy świętej pogrzebowej w kościele przy alei Ko-
misji Edukacji Narodowej 101 przewodniczył metropo-
lita warszawski, ks. kardynał Kazimierz Nycz. 
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Ponad 271 tysięcy
uczniów i przedszkolaków
rozpoczęło we wtorek 12
września nowy rok szkol-
ny. Część z nich w nowych
i wyremontowanych pla-
cówkach. W otwarciu no-
wej Szkoły Podstawowej
nr 361 wziął udział prezy-
dent Rafał Trzaskowski.

Pierwszy dzwonek w stolicy.
W roku szkolnym 2020/2021 w
warszawskich szkołach podsta-
wowych będzie się uczyło po-
nad 126 tys. uczniów, w liceach
– 54 tys., a w technikach - 28
tys. uczniów. Rozpoczęły się tak-
że zajęcia dla 57 tys. stołecznych
przedszkolaków. Zajmie się nimi
ponad 29 tys. nauczycieli.

– Wróciliśmy do szkół. To po-
wrót do normalności po wielu
miesiącach nauki zdalnej. Jed-
nocześnie wszyscy czujemy nie-
pewność, związaną z sytuacją
epidemiczną. Drodzy ucznio-
wie, drodzy nauczyciele – jako
miasto zrobiliśmy wszystko, co
tylko możliwe, by był to dla Was
powrót bezpieczny. Wspólnie z
ekspertami przygotowaliśmy
„Warszawskie wytyczne eduka-
cyjne”, dotyczące pracy w for-
mie tradycyjnej, mieszanej i
zdalnej oraz szczegółowe pro-
cedury postępowania. Chcemy
też zaszczepić ponad 43 tys. pra-
cowników naszych szkół – po-
wiedział Rafał Trzaskowski, pre-
zydent Warszawy.  – Oświata
ma priorytet, inwestujemy w

nią. Chcemy, żeby dzieci i mło-
dzież zdobywały wiedzę w jak
najlepszych warunkach i żeby
nadal uczyła je najlepsza kadra
w Polsce. Dziś oddaliśmy do
użytku pięć nowych szkół i dwa
przedszkola. A niebawem będą
kolejne. W tym szczególnym
dniu życzę przede wszystkim
zdrowia i powodzenia. Wspie-
rajmy się nawzajem i przestrze-
gajmy zaleceń sanitarnych.

Miasto realizuje obecnie re-
kordowy program inwestycji.
Do użytku za kadencji prezy-

denta Rafała Trzaskowskiego
oddaliśmy już 14 przedszkoli,
7 szkół podstawowych oraz
szkołę zawodową. Tylko w tym
roku na ten cel przeznaczyli-
śmy ponad pół miliarda złotych
(w tym 90 mln na remonty i
modernizacje).

W trakcie budowy jest kolej-
nych 12 szkół i przedszkoli (bu-
dowa ursynowskiej szkoły przy
ul. Zaruby 7 zakończy się nieba-
wem, podobnie jak pięciu przed-
szkoli), a 15 placówek jest plano-
wanych. Ogółem na edukację w
2020 r. przeznaczyliśmy 5,3 mld
zł. To największa pozycja w bu-
dżecie miasta.

Miasto zaczęło przygotowa-
nia do nowego roku szkolnego

już w kwietniu – rozpoczynając
proces budowania platformy
edukacyjnej eduwarszawa.pl z
myślą o edukacji zdalnej i hy-
brydowej. W wakacje przepro-
wadziliśmy ankiety jak wyglą-
dała nauka zdalna (w ponad
360 placówkach) oraz szkolili-
śmy nauczycieli do pracy na no-
wej platformie.

Dyrektorzy zgłaszali brak spój-
nych, jasnych i precyzyjnych wy-
tycznych rządowych, dlatego
przygotowaliśmy „Warszawskie
wytyczne edukacyjne - nauka w
czasie pandemii”, które zawie-
rają wzory regulaminów, in-
strukcji do łatwego i szybkiego
wykorzystania przez dyrektorów
oraz rekomendacje dla dyrekto-
rów wszystkich rodzajów placó-

wek jak uczyć również w pozo-
stałych trybach – mieszanym i
zdalnym.

Warszawa zakupi też szcze-
pionki na grypę dla ponad 43
tys. pracowników stołecznych
placówek oświatowych oraz dla
blisko 7,5 tys. pracowników po-
mocy społecznej i miejskich
żłobków.

– Szczepienia przeciwko gry-
pie są zalecane przez eksper-
tów, w tym również z Warszaw-
skiej Rady Polityki Zdrowotnej.
Chcemy chronić w ten sposób

odporność naszych mieszkań-
ców i nie dopuścić do obciąże-
nia szpitali podczas pandemii
– mówi Rafał Trzaskowski, pre-
zydent Warszawy.

We wszystkich stołecznych
szkołach od 1 września przed
wejściem do szkoły i szatni trze-
ba dezynfekować dłonie.

Do placówek mogą przycho-
dzić tylko osoby zdrowe bez ob-
jawów wskazujących na infek-
cję dróg oddechowych oraz pra-
cownicy i dzieci, których do-
mownicy nie są zakażeni lub nie
przybywają na kwarantannie.

Dzieci przyprowadzają i od-
prowadzają tylko osoby zdro-
we, które muszą przestrzegać
środków ostrożności - osłaniać

usta i nos, dezynfekować ręce
lub nosić rękawiczki jednora-
zowe. Opiekunowie (zasada
jedno dziecko - jeden opiekun)
mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej wyznaczonej przez
dyrektora, pod warunkiem za-
chowania 1,5 m dystansu. Inne
osoby z zewnątrz mogą prze-
bywać jedynie w miejscach do
tego wyznaczonych. 

Wychowawcy klasy ustalili
sposoby szybkiej komunikacji te-
lefonicznej z opiekunami ucznia. 

Zajęcia mają być tak zorgani-
zowane, aby ograniczyć groma-
dzenie się poszczególnych grup
uczniów na terenie szkoły -
oznacza to np. różne godziny
zajęć na boisku. Rekomenduje-
my jak najrzadszą zmianę sal,

w których odbywają się lekcje
dla danej klasy. Zalecamy też
noszenie maseczek na koryta-
rzach szkolnych.

Uczniowie nie mogą się wy-
mieniać żadnymi przyborami
szkolnymi.

Sale są wietrzone co godzinę,
po każdych zajęciach, a sprzęt
sportowy myty lub dezynfeko-
wany. Wyłączono wszelkie źró-
dełka i fontanny wody pitnej.  W
łazienkach są instrukcje jak pra-
widłowo myć i dezynfekować
dłonie. R K

Elastyczne modele kształcenia, upraw-
nienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia
zarażenia COVID-19 w szkołach i placów-
kach, wytyczne sanepidu dla szkół i pla-
cówek, kalendarz działań legislacyjnych
i informacyjnych ministerstwa edukacji
– to najważniejsze tematy prezentowane
podczas konferencji zapowiadającej no-
wy rok szkolny w okresie pandemii.

To nie będzie rok szkolny jak wszystkie. Pla-
cówki oświatowe muszą zająć się nie tylko orga-
nizacją dydaktyki, ale także i zapobieganiem roz-
przestrzeniania się epidemii. Sprawdźmy jak wy-
glądać będzie nowy rok szkolny. 

Wytyczne GIS
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny

Inspektorat Sanitarny utworzyli wytyczne dla
szkół i placówek, które obowiązują od 1 września
2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji
pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zale-
cenia związane m. in. z: organizacją zajęć w szko-
le, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem,
dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postę-
powaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u
uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrze-
ganie podstawowych zasad higieny: częste mycie
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywa-
nie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do
szkoły lub placówki, regularne czyszczenie po-
mieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musie-
li nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się
taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wy-
tycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne
regulaminy lub procedury funkcjonowania szko-
ły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierp-
nia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumie-
niu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje
postępowania dla powiatowych inspektorów sa-
nitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szko-
ły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od
stopnia zakażenia występującego na danym tere-
nie i adekwatne do występujących okoliczności.
Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dy-
rektora szkoły lub placówki i organu prowadzące-

go w przejściu na system kształcenia „mieszany”
lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i
placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obo-
wiązują wytyczne dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat trzech.

Zmiany prawne
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących kon-

kretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy
rozwiązania występujące w innych państwach,
głównie europejskich.

Istotne zmiany są wprowadzone w rozporządze-
niu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placów-
kach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub
placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze wzglę-
du na aktualną sytuację epidemiologiczną, która
może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie bę-
dzie obwarowane uzyskaniem zgody organu pro-
wadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Są to elastyczne rozwiązania, umożliwiające
dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie za-
jęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali za-
grożenia epidemicznego i potrzeb z tym związa-
nych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor
będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wy-
chowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego
lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszyst-
kich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany są wprowadzone w rozporzą-
dzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostało rozporządzenie mini-
stra edukacji narodowej w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepi-
sach tego aktu prawnego są określone szczegóło-
we rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół
w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szko-
ły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiąza-
nia oraz dodana zostanie możliwość realizacji
kształcenia w systemie mieszanym (hybrydo-
wym). Wszelkie informacje dotyczące danej pla-
cówki możemy uzyskać na stronach warszawskie-
go magistratu. 

P i o t r  C e l e j

Szkoły wracają do normalności

Przepisy sanitarno-epidemiologiczne 

To była wyjątkowo długa
przerwa – wprawdzie nie
od zajęć szkolnych, ale od
uczęszczania do niej – już
tak. 

Stołeczni strażnicy miejscy
szczegółowo sprawdzają więc
czytelność i prawidłowość ozna-
kowania drogowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przejść
dla pieszych, stan barier ochron-
nych uniemożliwiających dziec-
ku wtargnięcie na jezdnię, stan
nawierzchni chodników w po-
bliżu szkół. Powrót do szkoły,
zwłaszcza po tak długiej pauzie,
musi być bezpieczny.

W trakcie kontroli strażnicy
zwracają uwagę na wszystkie
aspekty mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo uczniów. Naj-
częściej konieczne jest odnowie-
nie znaków poziomych na przej-
ściach dla pieszych, które w wy-
niku działania warunków atmos-
ferycznych oraz intensywnej eks-
ploatacji ulegają zatarciu. W ta-
kich przypadkach konieczne jest
jak najszybsze odświeżenie i od-

malowanie. Niekiedy należy
również odsłonić znaki, które zo-
stały zasłonięte przez gałęzie
drzew. Strażnicy miejscy kontro-
lują również tereny bezpośred-
nio przyległe do obiektów szkol-
nych, na których znajdują się bo-
iska i place zabaw. 

W każdym przypadku, kiedy
stwierdzamy nieprawidłowości,
powiadamiamy zarządcę tere-
nu, aby jak najszybciej je usunął.
Później sprawdzamy, czy uster-
ki, zwłaszcza te zagrażające bez-
pośrednio bezpieczeństwu, zo-
stały usunięte przez osoby do te-

go zobligowane - mówi Andrzej
Furmańczyk, kierownik Refera-
tu Szkolnego VII Oddziału Tere-
nowego Straży Miejskiej m. st.
Warszawy.

Wraz z pierwszym szkolnym
dzwonkiem funkcjonariusze
warszawskiej Straży Miejskiej
będą również pomagać uczniom
bezpiecznie dotrzeć do szkoły –
pomogą w przechodzeniu przez
najbardziej uczęszczane i zagro-
żone zdarzeniami drogowymi
przejścia dla pieszych zlokalizo-
wane w pobliżu szkół. 

R e f e r a t  S t r a ż y  M i e j s k i e j

Czy droga do szkoły jest bezpieczna?
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Od marca uczniowie odby-
wali lekcje online, nato-
miast od 1 września, zgod-
nie z zapowiedziami rzą-
du, tryb nauczania ma
być dostosowywany do pa-
nującej sytuacji epidemio-
logicznej. Większość dzieci
wróci do szkół, jednak w
przypadku pogorszenia
się sytuacji w danym re-
gionie nauka może odby-
wać się też online lub w
trybie mieszanym. Jak do-
tychczasowe doświadcze-
nia związane z nauką
zdalną oceniają Polacy? 

Trudne początki 
Ograniczenie funkcjonowania

szkół z powodu pandemii koro-
nawirusa postawiło cały system
edukacji przed wielkim wyzwa-
niem: konieczne było natych-
miastowe przejście w tryb nauki
zdalnej. W sondażu NEXERY,
zrealizowanym krótko po wpro-
wadzeniu w życie takiej formy
zajęć, 39% rodziców zadeklaro-
wało, że ich dzieci mają prowa-
dzone lekcje online ze wszyst-
kich przedmiotów szkolnych.
45% ankietowanych było nato-
miast zdania, że za pośrednic-
twem internetu odbywa się tyl-
ko część zajęć. Co dziesiąty ro-
dzic (12%) uważał, że dzieci nie
miały zorganizowanych lekcji w
trybie zdalnym. Jak przyznawa-
li badani, jedną z głównych ba-
rier dla nowego trybu nauki był
brak dostępu do szybkiego i sta-
bilnego internetu wśród części
uczniów, który zdaniem 89% re-
spondentów jest podstawowym
narzędziem w nauce online. Jed-
nocześnie, aż 90% rodziców za-
uważa, że niektórzy uczniowie
mogą nie mieć dostępu do ta-
kiego łącza. 

- Na co dzień zarówno nauczy-
ciele, jak i uczniowie naszej szko-
ły korzystają z internetu, a lekcje
prowadzone są z wykorzysta-
niem różnorodnych platform
edukacyjnych, takich jak: scho-
laris.pl, instaling.pl, e-podreczn-
iki.pl, a także z aplikacji: lear-
ningapps.pl, instaling.pl oraz z
zasobów słowników i encyklo-
pedii internetowych. Podczas
prowadzenia zajęć online na-
uczyciele korzystają głównie z
portalu Facebook, komunikato-
ra Messenger oraz z poczty
elektronicznej. Problemem, z
którym spotykamy się prowa-
dząc nauczanie zdalne jest brak
wystarczającej liczby sprzętu,
zwłaszcza w rodzinach wielo-
dzietnych, gdzie do dyspozycji

dzieci jest tylko jeden komputer.
Kilku uczniów z naszej szkoły
natomiast nie ma w ogóle do-
stępu do komputera w domu.
Barierą jest również dostęp do
internetu, który na wsiach jest
nadal ograniczony – komentuje
Sławomir Staciwa, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Górni-
kach, w powiecie koneckim, w
Regionie Świętokrzyskim. 

Narzędzia do nauki online 
Przeniesienie edukacji do

świata cyfrowego wymagało za-
stosowania nowych narzędzi
pozwalających na naukę na od-
ległość. Uczestnicy badania NE-
XERY na temat nauki online, ja-
ko najczęściej wykorzystywane
narzędzie wskazywali platfor-
my webinarowe lub e-learning-
owe, do których szkoła posia-
da dostęp. Takiej odpowiedzi
udzieliła niemal połowa z nich
(45%). Często wykorzystywane
były także media społecznościo-
we (Facebook, Messenger,
Youtube) oraz programy do ko-
munikacji i telekonferencji (np.
Skype, Microsoft Teams, Google
Hangout), wskazywane odpo-

wiednio przez 38% i 35% re-
spondentów. Natomiast według
co piątego rodzica (21%) zaję-
cia online odbywają się za po-
mocą internetowych serwisów
edukacyjnych. 

- Nasza szkoła od niedawna
posiada dostęp do szybkiego in-
ternetu. Do każdej klasy zaku-
piony został też komputer, a nie-
które sale są wyposażone w pro-
jektory i tablice interaktywne.
Od niespełna roku wykorzystu-
jemy także e-dziennik Librus.
Niektórzy nauczyciele potrzebu-
ją też szkoleń w zakresie tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, które pozwolą im
sprawniej posługiwać się nowy-
mi narzędziami. Brakuje też do-
świadczenia w prowadzeniu
zdalnego nauczania, zarówno
ze strony nauczycieli, jak i rodzi-
ców i uczniów. Podczas naucza-
nia przez internet kadra peda-
gogiczna najczęściej korzysta z
takich narzędzi jak: e-dziennik,
platforma edukacyjna: e-podręc-
zniki, media społecznościowe,
komunikatory typu Messenger.
Problematyczną kwestią jest
brak sprzętu wśród uczniów i

brak dostępu do szybkiego in-
ternetu w ich domach. Więk-
szość rodzin posiada jedynie in-
ternet mobilny, a w czasie inten-
sywnej pracy zdalnej często wy-
stępuje przeciążenie sieci – mó-
wi Ewa Ostrowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Janowcu Kościelnym
w Regionie Warmii i Mazur.

Rola internetu w szkole 
Nauczyciele z Regionów NE-

XERY pytani o miejsce, w któ-
rym powinien być dostęp do
szybkiego internetu, najliczniej
(86%) wymieniają szkoły. Ta od-
powiedź była wskazywana czę-
ściej niż dom (69%) czy urząd
(61%). Jednocześnie, co trzeci
z nich (34%) twierdzi, że szkoła,
w której pracuje, ma w planach
zwiększenie prędkości wykorzy-
stywanego łącza. Wśród najważ-
niejszych zalet dostępu do szyb-
kiego i stabilnego dostępu do sie-
ci niemal połowa nauczycieli
(48%) wymienia możliwość
uczestniczenia w przeznaczo-
nych dla nich szkoleniach online,
co pozwoli im na poszerzanie
swoich kompetencji. Równie

istotna jest dla nich możliwość
uatrakcyjnienia prowadzonych
zajęć. Zdaniem 46% ankietowa-
nych szybki internet jest szcze-
gólnie pomocny przy prezento-
waniu materiałów edukacyjnych
zamieszczanych w serwisie
YouTube podczas lekcji.

– Jak pokazały wyniki nasze-
go raportu #RegionyNEXE-
RY2020 pandemia Covid-19 wy-
musiła znaczne przyśpieszenie
cyfryzacji w wielu dziedzinach
życia, także w edukacji. Warto
zwrócić przede wszystkim uwa-
gę na fakt, że ponad połowa
dzieci każdego dnia wykorzy-
stuje sieć jako źródło wiedzy, a
uczniowie zdaniem 43% ankie-
towanych są gotowi do zdalnego
trybu nauczania. Dlatego można
przypuszczać, że nauka online
na stałe pozostanie częścią syste-
mu edukacji. Jednak, by było to
możliwe musimy zadbać o do-
brej jakości dostęp do sieci na te-
renie całego kraju, ponieważ jak
wynika z naszego sondażu, aż
90% respondentów uważa, że
niektórzy uczniowie mogą nie
mieć dostępu do szybkiego in-
ternetu. Dlatego tak ważne jest

rozwijanie infrastruktury tele-
komunikacyjnej i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu,
co pozwali na wyrównanie szans
w zakresie dostępu do edukacji
– mówi Paweł Biarda, Członek
Zarządu ds. Komercyjnych.

Czy nauka online zostanie? 
Jak pokazały wyniki przepro-

wadzonego przez NEXERĘ son-
dażu, aż 54% rodziców przyzna-
ło, że ich dziecko codziennie lub
prawie codziennie wykorzystuje
internet do samodzielnej nauki
niezależnie od epidemii korona-
wirusa. Czterech na dziesięciu
badanych (43%) jest zdania, że
polscy uczniowie są gotowi na
naukę online. Nieco mniej opty-
mistycznie oceniani są pod tym
kątem nauczyciele oraz szkoły -
analogicznie 35% i 28% bada-
nych uważa, że są oni przygoto-
wani na to, aby prowadzić zdalne
nauczanie. Jednocześnie ankie-
towani uważają, że dzieci powin-
ny mieć więcej zajęć, które poka-
żą im jak poszerzać swoją wie-
dzę za pomocą internetu – takie-
go zdania jest 75% pytanych. 

K a r o l i n a  G ł ó w c z y k

Mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z
dostarczanej wody i pić ją z kranu. Awaria
miejskiego układu przesyłowego oczysz-
czalni ścieków nie ma żadnego wpływu na
jakość warszawskiej kranówki. 

Woda spełnia rygorystyczne wymogi, a jej skład
jest codziennie kontrolowany, na każdym etapie
uzdatniania.

Najnowocześniejsze technologie, zmodernizo-
wane instalacje i szczegółowe badania – wszyst-
ko to gwarantuje, że woda dostarczana przez wo-
dociągi warszawskie do domów mieszkańców
jest czysta i nadaje się do picia prosto z kranu.

Awaria układu przesyłowego dotyczy systemu
kanalizacyjnego i nie ma wpływu na jakość wody
dostarczanej warszawiakom - ujęcia kranówki dla

miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizo-
wane między 506 a 509 km na rzece. Jest to 10 km
wcześniej od miejsca kontrolowanego zrzutu nie-
czystości do rzeki, który odbywa się poniżej, na wy-
sokości 519 km.

Już od soboty, 29 sierpnia, ścieki są ozonowa-
ne tuż przed wpuszczeniem ich do rzeki. Oznacza
to, że nieczystości z siedmiu dzielnic, które trafia-
ją do Wisły, są znacznie mniej szkodliwe, ponieważ
ozon zabija większość bakterii. Dodatkowa daw-
ka tlenu pomoże rzece w samooczyszczaniu.

Wyniki rygorystycznych badań jakości dostar-
czanej wody spełniają wszystkie wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Każ-
dego dnia w stolicy uzdatnia się ponad 350 milio-
nów litrów wody. Zanim trafi do mieszkańców
aglomeracji warszawskiej, musi przejść szereg
skomplikowanych procesów technologicznych i
szczegółowych badań laboratoryjnych. W nowo-
czesnych zakładach warszawskich wodociągów
woda poddawana jest m. in. wieloetapowej fil-
tracji, ozonowaniu i dezynfekcji. Wszystko po to,
aby była bezpieczna i czysta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji posiada własne akredytowane laborato-
ria, w których rocznie jest wykonywanych ok. 170
tys. badań wody. Niezależnie kontrole jakości wo-
dy dostarczanej mieszkańcom Warszawy prowa-
dzi też sanepid.

W nocy z 4 na 5 września nastąpią zmia-
ny w rozkładzie jazdy linii N86. W wyni-
ku modyfikacji trasy, nocna linia będzie
dostępna dla mieszkańców ul. Kłobuc-
kiej. To efekt starań władz dzielnicy oraz
wsparcia zadeklarowanego przez prezy-
denta Rafała Trzaskowskiego na tego-
rocznym spotkaniu z mieszkańcami Ur-
synowa.

Temat linii nocnej na ul. Kłobucką był jednym
z ustaleń po wizycie prezydenta Warszawy na Ur-
synowie, był także omawiany na spotkaniu ze-
społu roboczego z udziałem Zarządu Transportu
Miejskiego.

– Będziemy szczegółowo analizować możli-
wość wydłużenia kursowania N36 z Bokserskiej
do pętli Wyczółki lub uruchomienia nowej linii
kursującej na wysoki Ursynów – obiecywał pre-
zydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas orga-
nizowanego pod koniec lutego spotkania z miesz-
kańcami. Teraz wiemy, że ta obietnica została
spełniona.  

Sprawa linii nocnej dla mieszkańców ul. Kłobuc-
kiej, którzy czekali na rozwiązanie komunikacyj-
ne ułatwiające im poruszanie się w godzinach
nocnych. W 2018 r. ZTM przedstawił projekt
zmian w układzie linii nocnych w Warszawie, w
którym występowała m. in. linia łącząca ul. Kło-
bucką z Kabatami (projekt nie wszedł wówczas w

życie). Wdrażane właśnie rozwiązanie to efekt
starań dzielnicy, która po konsultacji z mieszkań-
cami wielokrotnie sygnalizowała taką potrzebę
w ZTM.

– Cieszę się, że kolejny temat istotny dla miesz-
kańców ul. Kłobuckiej znalazł swój szczęśliwy fi-
nał.  Dzięki determinacji władz Dzielnicy oraz
wsparciu prezydenta Trzaskowskiego zmodyfi-
kowano trasę linii nocnej N86. Mam nadzieję, że
to będzie duże ułatwienie dla mieszkańców – mó-
wi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Warszawska woda jest czysta i bezpieczna Linia nocna dla mieszkańców Kłobuckiej

Nauka zdalna zdaniem Polaków...
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Z Andrzejem Celińskim o fenomenie „Solidarności” od kulis

Z efektów naszego ruchu Polska korzysta 
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: SSoo-

ccjjaalliizzmm –– ttaakk,, wwyyppaacczzeenniiaa –– nniiee!!
–– ttaakkiimm ttyyttuułłeemm rreeddaakkccjjaa „„SSzzttaann-
ddaarruu MMłłooddyycchh”” sskkwwiittoowwaałłaa ppoodd-
ppiissaanniiee ww ddnniiuu 3311 ssiieerrppnniiaa 11998800
ww ssaallii BBHHPP SSttoocczznnii GGddaańńsskkiieejj hhii-
ssttoorryycczznneeggoo ppoorroozzuummiieenniiaa ppoo-
mmiięęddzzyy ddeelleeggaaccjjaa rrzząąddoowwąą ii MMiięę-
ddzzyyzzaakkłłaaddoowwyymm KKoommiitteetteemm
SSttrraajjkkoowwyymm,, rreepprreezzeennttuujjąąccyymm
aażż 770000 jjeeddnnoosstteekk zz ccaałłeeggoo kkrraajjuu..
WW śśllaadd zzaa ttyymm ppoowwoołłaannoo 1177
wwrrzzeeśśnniiaa NNiieezzaalleeżżnnyy SSaammoorrzząądd-
nnyy ZZwwiiąązzeekk ZZaawwooddoowwyy „„SSoolliiddaarr-
nnoośśćć””.. JJaakk ttoo wwssppoommiinnaasszz??

AANNDDRRZZEEJJ CCEELLIIŃŃSSKKII:: „Socja-
lizm – TAK!, wypaczenia NIE!-  z
pewnością nie było to solidarno-
ściowe hasło. Mogło pojawiać
się wtedy w mediach z uwagi na
pamięć Października 1956, ale
naszym hasłem być nie mogło
choćby dlatego, że ruch „Soli-
darności” nie mógł i nie chciał
bazować na frakcyjnych roz-
grywkach wewnątrz PZPR. Ja
takiego hasła w Gdańsku nie wi-
działem, choć chcę od razu po-
wiedzieć, że mnie w Sierpniu
1980 w Stoczni nie było. „Soli-
darność” była ruchem wolno-
ściowym, narodowo-wyzwoleń-
czym, choć pewnych słów się po
prostu nie mówiło. Ani w Sierp-
niu, ani później.  Ani o niepodle-
głości, ani o wolnych wyborach.
Nawet w sprawie cenzury mó-
wiło się jedynie o jej ogranicze-
niu. Nie dlatego, że nie marzyli-
śmy o pełnej suwerenności Pol-
ski, albo nie chcieliśmy wolnych
wyborów, lecz dlatego, że liderzy
strajku, a potem „Solidarności”
byli ludźmi rozsądnymi. 

RRoozzuummiieemm,, żżee ssttrraajjkkuujjąąccyy rroo-
bboottnniiccyy ddoommaaggaallii ssiięę iissttoottnnyycchh
zzmmiiaann,, aallee nniiee zzaammiieerrzzaallii zzmmiiee-
nniiaaćć uussttrroojjuu ii nniikktt zz uucczzeessttnniikkóóww
tteeggoo wwiieellkkiieeggoo zzrryywwuu pprrzzeecciiwwkkoo
wwłłaaddzzyy nniiee mmyyśśllaałł wwtteeddyy oo pprrzzeejj-
śścciiuu nnaa kkaappiittaalliizzmm......

O kapitalizmie się nie myślało,
o wolności, o sprawiedliwości –
tak. Ale fenomenem tego ruchu
była właśnie jego racjonalność,
dążenie do realnych zmian, a nie
tylko chęć wykrzyczenia złości.
To był ruch, jak się w końcu oka-
zało, skuteczny. Liczył się sens, a
nie mit. Zresztą w 1980, a już na
pewno podczas Strajku, chodzi-
ło przede wszystkim o to, by nie
polała się krew. O jakiś kompro-
mis, który dawał szansę przeży-
cia. Cudem było to, że romanty-
cy pochowali swe romantyczne
uniesienia gdzieś głęboko w ser-
cach. Na co dzień korzystali ze
swoich mózgów.

WW ttwwooiimm wwyyppaaddkkuu aakkuurraatt
ddzziiaałłaallnnoośśćć ooppoozzyyccyyjjnnaa wwoobbeecc
óówwcczzeessnneejj wwłłaaddzzyy zzaacczzęęłłaa ssiięę
nniiee ww rrookkuu 11998800,, lleecczz dduużżoo
wwcczzeeśśnniieejj......

Dokładnie 24 czerwca 1966
roku – manifestacją po wielkiej
mszy milenijnej, odprawianej w
warszawskiej  Katedrze św. Jana
przez prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Poszliśmy tam harcerską
Czarną Jedynką z Liceum im.
Rejtana i zablokowaliśmy wyj-
ście ze Świętojańskiej na pl. Zam-
kowy. Wykrzykując jakieś hasła,
bardziej religijne niż polityczne,
dotarliśmy aż do Domu Partii.
Nie mając pojęcia co dalej z tym
robić, rozeszliśmy się gdzieś po-
między alejami Jerozolimskimi a
Placem Trzech Krzyży. Impono-
wało nam bardzo, że poprowa-
dziliśmy za sobą aż kilka tysięcy
ludzi, że szliśmy jezdnią, a nie
chodnikami. Milicja nie interwe-
niowała, bo zaskoczeni byli na-
szym marszem pewnie tak sa-
mo jak my. Potem był Marzec
1968, po którym, i za który wy-
rzucono mnie z I roku socjologii,
później jakieś namiastki działal-
ności w Grudniu 1970, akcja

przeciw zmianom w Konstytucji
symbolicznie potwierdzającym
podległość Polski Związkowi Ra-
dzieckiemu, a Polaków PZPR,
no i Czerwiec 1976, a w konse-
kwencji Komitet Samoobrony
Społecznej KOR. W 1977 organi-
zowałem Uniwersytety Latają-
ce, w 1978 Towarzystwo Kursów
Naukowych. To ostatnie miało
później wielkie znaczenie dla

„Solidarności” i całego tego wiel-
kiego ruchu wolnościowego, bo
doradcy Strajku Gdańskiego z
TKN-u, jego rady programowej
się wywodzili i tam się poznali
oraz dotarli we wspólnym dzia-
łaniu. Naturalną koleją rzeczy
była „Solidarność”. 

CCzzyymm ssiięę zzaajjmmoowwaałłeeśś,, ggddyy ww
11998800 wwyybbuucchhłłyy ssttrraajjkkii lliippccoowwee ii
ssiieerrppnniioowwee??

Byłem sekretarzem TKN, or-
ganizatorem Uniwersytetów La-
tających. W Radzie Programo-
wej byli tam m. in. Tadeusz Ma-
zowiecki, Bronisław Geremek,
Bogdan Cywiński, Andrzej Dra-
wicz, Jerzy Jedlicki, Stefan Am-
sterdamski, Jan Kielanowski, An-
drzej  Kijowski... Postanowiliśmy
napisać list poparcia intelektu-
alistów dla strajkujących, we-
zwanie władz do rozmów i apel
o kompromisowe rozwiązanie
konfliktu. Bronisław Geremek i
Tadeusz Mazowiecki pojechali z
tym listem do Stoczni. Wałęsa
zaproponował, żeby tam zosta-
li jako doradcy. A oni zaczęli ścią-
gać następnych. Ja w Warsza-
wie  pomagałem organizować
zaplecze eksperckie. 

AAżż ww kkoońńccuu ii ttyy rruusszzyyłłeeśś ddoo
GGddaańńsskkaa......

Nie od razu. Najpierw propo-
nowano to Waldkowi Kuczyń-
skiemu, potem Ryszardowi Bu-
gajowi. Ale oni nie chcieli wy-
jeżdżać z Warszawy. A jasne by-
ło, że kierownictwo tego powsta-
jącego wielkiego ruchu będzie
w Gdańsku. Ja byłem trzeci i się
zgodziłem wyjechać. Ale naj-
pierw pojechałem w Tatry, na
urlop. Miałem świadomość, że
potem bardzo długo mnie dla

rodziny nie będzie. W Gdańsku
znalazłem się dopiero w ostat-
niej dekadzie września. Moją ro-
lą miało być zorganizowanie za-
plecza eksperckiego dla Krajo-
wej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ Solidarność w Gdańsku
(ściśle mówiąc dla MKZ-u Gdań-
skiego, który wtedy spełniał ro-
lę kierownictwa krajowego).
Okazało się to niemożliwe.

Gdańscy uczeni, którym to pro-
ponowałem, odmawiali udzia-
łu. Była tam wtedy jeszcze jakaś
rezerwa wobec organizującego
się Związku. Mało kto miał w
Warszawie świadomość, że
Gdańsk był miastem robotni-
czym. Inteligencja skupiała się
w Gdyni, w Sopocie. Profesoro-
wie jakoś nie bardzo palili się na
to szaleństwo.

WW kkttóórryy mmoommeenncciiee ppoozznnaałłeeśś
ssiięę zz LLeecchheemm WWaałłęęssąą??

Od razu. Zostałem zaproszony
na codzienne obrady Międzyza-
kładowego Komitetu Założyciel-
skiego. Bodaj trzeciego dnia po-
wiedziałem, że w takim  chaosie
nie da się pracować, że nie moż-
na godzinami obradować, bez
jakiejś opracowanej wcześniej
agendy, bezustannie wracając
do spraw już omówionych, nie
mając czasu wdrożyć tego, co
się ustala, kiedy za drzwiami
dzieje się rewolucja. Powierzono
mi więc, pewnie na wniosek Le-
cha Wałęsy, funkcję sekretarza
prezydium MKZ. Pełniłem ją aż
do powstania struktur krajo-
wych, kiedy zostałem sekreta-
rzem prezydium Krajowego Ko-
mitetu Porozumiewawczego
NSZZ Solidarność. 

CCzzyy ww zzwwiiąązzkkuu zz ttyymm mmuussiiaałłeeśś
mmiieesszzkkaaćć ww GGddaańńsskkuu??

Tak, mieszkałem w Gdańsku
przez 16 miesięcy. Najpierw na
Długim Targu, potem w siedzibie
„Solidarności” na Grunwaldz-
kiej we Wrzeszczu, wreszcie na
Zaspie, niedaleko Wałęsów.

JJaakk wwssppoommiinnaasszz kkoolleejjnnee wwyy-
ddaarrzzeenniiaa ii aattmmoossffeerręę ppoo zzaałłoożżee-
nniiuu 1177 wwrrzzeeśśnniiaa SSoolliiddaarrnnoośśccii??

Był to czas najprawdziwszej
harówki. W dzień pracowałem,
a w nocy jeździłem między
wielkimi ośrodkami solidarno-
ściowymi, żeby rozwiązywać
najróżniejsze konflikty. Zdarza-
ły się czasem wolne weekendy.
Ale może warto wspomnieć, iż
wtedy jeszcze, przynajmniej do
lutego 1981 nie było wolnych
sobót.

CCzzyy mmiięęddzzyy óówwcczzeessnnyymmii lliiddee-
rraammii ggddaańńsskkiicchh ssttrraajjkkóóww rrooddzziiłłyy
ssiięę jjuużż jjaakkiieeśś kkoonnfflliikkttyy??

To był czas wielkiego napię-
cia. Czas życia i śmierci. Czas
wielkiej, ale niezmiernie kru-
chej szansy. I wielkiego, tragicz-
nego też przecież konfliktu. Każ-
dy kolejny dzień mógł być
dniem ostatnim. Mieliśmy świa-
domość tego, co się dzieje, co
nas otacza, tego, że nasze żąda-
nia, jak najbardziej usprawiedli-
wione, nie mogą być w tamtych
okolicznościach zrealizowane.
Że absolutnie konieczne są kom-
promisy. Ale w polskiej tradycji
nie ma zbyt wielkiej miłości do
kompromisu. Związek nie miał
narzędzi, żeby robić cokolwiek
poza artykułowaniem interesów
swoich członków. W rzeczywi-
stości był to jednak wielki ruch
wolnościowy, ruch pokojowy,
narodowo-wyzwoleńczy. Sku-
piał  ludzi o różnych biografiach
i różnych poglądach. Na 9,5 mln
solidarnościowców aż milion to
byli członkowie Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. partii
władzy. Jedna tej partii znala-
zła się w Solidarności. Był to
ruch nie tylko społeczny, ale bez
wątpienia i narodowy. Różnice
poglądów i interesów były oczy-
wiste. Choć należy podkreślić,
że solidarność, ta wielka – pisa-
na małą literą – na ogół prze-
zwyciężała różnice, szczególnie
różnice interesów. Czasem na-
wet na linii ówcześnie oczywi-
stego podziału: władza – społe-
czeństwo.

CCaałłaa PPoollsskkaa wwtteeddyy wwłłaaśśnniiee ttaakk
ttoo ooddcczzuułłaa,, wwiiddzząącc,, żżee nniiee jjeesstt ttoo
jjeesszzcczzee jjeeddeenn ssttrraajjkk ww sspprraawwiiee
mmiięęssaa......

Tyle że towarzyszyła nam głę-
boka zapaść rynku, co wywoły-
wało społeczne niepokoje, au-
tentyczny lęk o przyszłość. Po-
wiedzonko, tak sobie lekko cza-
sem rzucane: „Nie mam co do
garnka włożyć” – stawało się w
coraz większej liczbie rodzin
rzeczywistością. Ludzie zdawa-
li sobie sprawę, że ten ustrój go-
spodarczy nie jest wyborem Po-

laków. Tym bardziej system po-
lityczny. Zmiana tych systemów,
a nawet tylko korekta, nie zale-
żały od „Solidarności”. Okolicz-
ności międzynarodowe nie po-
zwalały jeszcze na zasadniczy
przełom. 

CCzzyy ww zzwwiiąązzkkuu zzee sswwooiimmii
ffuunnkkccjjaammii ww SSoolliiddaarrnnoośśccii bbyyłłeeśś
pprrzzeeśśllaaddoowwaannyy oodd ppoocczząąttkkuu
pprrzzeezz wwłłaaddzzee??

Przez tych 16 miesięcy –
wprost przeciwnie, miałem jak-
by polisę bezpieczeństwa. Taką
polisą było pełnienie funkcji w
ścisłym kierownictwie Związku.
Władza nie mogła sobie jeszcze
pozwolić na otwartą agresję w
stosunku do Solidarności. Choć
i tu były przecież wyjątki. Choć-
by Janek Narożniak, czy Jan Ru-
lewski. Wszystko odmieniło się
13 grudnia 1981 po wprowadze-
niu stanu wojennego.

PPaammiięęttaamm,, żżee pprrzzeezz ppoonnaadd rrookk
ttrrwwaałł óóww ssttaann nnaappiięęcciiaa.. OObbaawwyy
pprrzzeedd wwoojjsskkaammii WWiieellkkiieeggoo BBrraa-
ttaa:: wweejjddąą,, cczzyy nniiee wweejjddąą......

Szczerze mówiąc, od 5 grud-
nia 1980, to znaczy od sprawy
dotyczącej zatrzymania Jana
Narożniaka, walczyłem o każ-
dy dzień legalnego trwania So-
lidarności... 

CCzzyy zzjjaazzdd SSoolliiddaarrnnoośśccii ww
GGddaańńsskkuu-OOlliiwwiiee wwee wwrrzzeeśśnniiuu
11998811 uuwwaażżaasszz zzaa eeppookkoowwee wwyy-
ddaarrzzeenniiee??

Nie, ale jego istotą było to, że
do tamtego momentu władza
mogła głosić, że kierownictwo
związku ma charakter uzurpa-
torski. Nie pochodziło z po-
wszechnych związkowych wy-
borów. Zjazd był zakończeniem

wielkiego procesu wyborczego,
który szedł od samego dołu aż
po władz krajowe. Kto został
wybrany do władz krajowych,
musiał przejść wiele szczebli od
dołu i uzyskać tam wszędzie ak-
ceptację wyborców. Uczestnicy
ogólnopolskiego zjazdu dali for-
malną i prawdziwą  legityma-
cję władzom NSZZ. Tak się zło-
żyło, że ja byłem osobiście odpo-
wiedzialny za zorganizowanie
Związku tak, aby Zjazd mógł się
odbyć. Odpowiadałem za poli-
czenie tego Związku, opanowa-
niu żywiołu, wtłoczenie go w ja-
kieś ramy. Gdzieś od maja 1981
żyłem w codziennym i conoc-
nym stresie, czy zdążymy, czy
uda się to jakoś zorganizować.
Udało się na szczęście. W grud-
niu 1981 władza zaatakowała
nie uzurpatorów, lecz Związek,
którego wszystkie władze do-
piero co uzyskały akceptację
swoich członków.

CCzzyy ccoośś wwtteeddyy wwiieeddzziiaałłeeśś oo ffii-
nnaannssoowwaanniiuu SSoolliiddaarrnnoośśccii zzee źźrróó-
ddeełł zzaaggrraanniicczznnyycchh??

Solidarność utrzymywała się
ze składek swoich członków. To
było podstawowe źródło finan-
sowania jej działalności.
Owszem, otrzymywaliśmy dary.
Na przykład ja sam pośredniczy-
łem w przekazaniu do kasy
Związku 10 tysięcy dolarów (by-
ła to wtedy duża kwota), które
Lechowi Wałęsie wręczyła dele-
gacja dwóch wielkich central ja-
pońskich związków zawodo-
wych. Ale w porównaniu ze
składkami nie były to jednak
znaczące pieniądze. Dopiero po
wprowadzeniu stanu wojenne-
go, po delegalizacji Związku po-
trzebne były finanse z zewnątrz,
zwłaszcza dla ruchu wydawni-
czego. W pewnym momencie za-
częły nam pomagać światowe
związki zawodowe. Najbardziej
chyba pomocne były japońskie,
Chrześcijańska Federacja Związ-
ków Zawodowych, Niemcy,
Francuzi, związek metalowców
Szwecji (sprzęt drukarski), no i
amerykańska centrala związko-
wa AFL-CIO. Kongres Amery-
kański przekazał prywatnej or-
ganizacji wspierającej ruchy wol-
nościowe na całym Świecie – Na-
tional Endowment for Democra-
cy – chyba milion dolarów na
pomoc polskiej podziemnej „So-
lidarności”, a może szerzej – pol-
skiej podziemnej opozycji demo-
kratycznej. Za przyjęcie takiej
pomocy groziło wtedy w Polsce
nawet10 lat więzienia. 

PPiieerrwwsszzeemmuu wwyybbuucchhoowwii SSoo-
lliiddaarrnnoośśccii ppoołłoożżyyłł kkrreess ssttaann wwoo-
jjeennnnyy.. TTaakkiieeggoo ppoossuunniięęcciiaa mmoożż-
nnaa bbyyłłoo ssiięę ssppooddzziieewwaaćć......

Z mojego punktu widzenia
stan wojenny był swego rodzaju
wybawieniem. Może jak nikt in-
ny znałem Solidarność od środ-
ka i to w skali Kraju. Gdzieś od
zakończenia Zjazdu, od połowy
października 1981, było coraz
mniej entuzjazmu, coraz więcej
lęku i frustracji. Sytuacja mię-
dzynarodowa była dla nas bez-
nadziejna, coraz więcej konflik-
tów w samej „Solidarności”, co-
raz więcej radykalnych oszoło-
mów i coraz więcej apatii. Ba-
łem się, że gdzieś w lutym-mar-
cu 1982 Solidarność sama się
rozwali poprzez implozję. Woj-
ciech Jaruzelski, którego miło-
śnikiem przecież nie byłem i któ-
ry 13 grudnia 1981 na prawie
rok posłał mnie za kraty – uchro-
nił całą tę wielką, wypracowa-
ną przez ponad rok pracy legen-
dę Solidarności, ratując Zwią-
zek – oczywiście wbrew swoim
intencjom – przed autokompro-
mitacją. Zaznaczam wyraźnie –
to ja tak myślę i nikomu takiej

AANNDDRRZZEEJJ CCEELLIIŃŃSSKKII,, ur. 1950, polityk i socjolog. Za PRL działacz opozycji demokratycznej. Po 1989 senator i poseł, związany z Unią
Demokratyczną, Unią Wolności, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polską i wreszcie z Partią Demokratyczną, której
był przewodniczącym. W latach 2001-2002 minister kultury w rządzie Leszka Millera. 

Od lat nasz sąsiad z Ursynowa. 
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do dzisiaj...
oceny nie chcę narzucać. Z punk-
tu widzenia wielkich procesów
historii, z dzisiejszą wiedzą o
tym, co się stało, jakie zmiany w
Polsce i w Europie zaszły – jest
dla mnie dość oczywiste, że w
końcowym efekcie, mimo wiel-
kich i rozmaitych kosztów tam-
ten stan wojenny stał się w spo-
sób niezamierzony dla jego twór-
ców istotnym etapem wielkiej
walki, prowadzącej do sukcesu
Polski na miarę stuleci. 

Został przeprowadzony w bia-
łych rękawiczkach. Alternatywą
było kilkadziesiąt tysięcy trupów
i kres marzeń o prawach czło-
wieka, o zmianach w Europie...
Miesiąc przed stanem wojennym
byłem w Waszyngtonie. Półtora
dnia przesłuchiwany byłem w
departamencie stanu przez czte-
rech wysokich urzędników ad-
ministracji z Robertem Davisem,
odpowiednikiem naszego wice-
ministra spraw zagranicznych.
Nie wspomnieli o pułkowniku
Kuklińskim, którego raporty na
temat przygotowań do stanu wo-
jennego w Polsce były w dyspo-
zycji Amerykanów. Kiedy się już
żegnaliśmy, Davis – trzymając
moją dłoń w swojej dłoni – zapy-
tał: „A czy „Solidarność” prze-
trwa zimę?” I co miałem mu od-
powiedzieć? Powiedziałem
szczerze: nie przetrwa! Davis za-
dał mi więc kolejne pytanie: – to
po co pan robi to, co robi? Dla-
czego pan wraca? 

Przedstawiałem im jeszcze
kolejne półtorej godziny historię
Polski. Konkluzją było, że my
nie wiemy, kiedy okoliczności
międzynarodowe stworzą wy-
starczająco szeroką szczelinę
dla wolności, dla suwerenno-
ści, dla demokracji w Polsce, ale
każde pokolenie musi inwesto-
wać w zdolność społeczeństwa
do samoorganizowania się, do
myślenia politycznego, do bra-
nia na siebie odpowiedzialno-
ści. Powiedziałem im, że wie-
rzę, iż jeśli jeszcze nie nasze, to
kolejne pokolenie spełni te ma-
rzenia. Świadkiem tej rozmo-
wy był nieżyjący już Jan Nowa-
k-Jeziorański. A uczestnikiem
po amerykańskiej stronie póź-
niejszy ambasador Stanów
Zjednoczonych w Warszawie –
Tom Simons. On żyje, cieszył
się i nadal cieszy naszą wolno-
ścią, a ja jego późniejszą przy-
jaźnią. Dzisiaj jest profesorem
nauk politycznych na Brown
University na Long Island.

JJaakk ppoo llaattaacchh oocceenniiaasszz wwpprroo-
wwaaddzzeenniiee ssttaannuu wwoojjeennnneeggoo ww
sseennssiiee ooggóóllnnyymm?? 

Obawiałem się wcześniej, że
będzie bezpośrednia interwencja
rosyjska. Tymczasem nastąpił
stan wojenny, który – trzeba
przyznać – generałowi Jaruzel-
skiemu się udał. Bardziej niż za
te wszystkie restrykcje miałem
do Jaruzelskiego pretensje, że
nie zreformował potem gospo-
darki. Od 1972 r. istniał cieka-
wy projekt reformy gospodar-
czej w ramach tamtego ustroju,
zmierzający do wprowadzenia
konkurencji państwowych
przedsiębiorstw. Nie odkurzono
go. Nie zrobiono nic. Jaruzelski
naiwnie myślał, że wystarczy po-
słać pułkowników do wielkich
zakładów pracy, oni  wprowa-
dzą dyscyplinę i będzie dobrze. 

WWssppoommiinnaałłeeśś wwiieellee rraazzyy ppuu-
bblliicczznniiee oo bbaarrddzzoo wwcczzeessnneejj rroollii
LLeecchhaa KKaacczzyyńńsskkiieeggoo ww rruucchhuu SSoo-
lliiddaarrnnoośśccii.. DDzziissiieejjsszzee ppookkoolleenniiee
mmoożżee jjeeddnnaakk bbaarrddzziieejj cciieekkaawwiićć,,
jjaakkaa bbyyłłaa rroollaa jjeeggoo bbrraattaa-bblliiźźnniiaa-
kkaa –– JJaarroossłłaawwaa?? 

Lech Kaczyński, w czasie „So-
lidarności” doktor prawa, spe-
cjalista prawa pracy, adiunkt

Uniwersytetu Gdańskiego wło-
żył mnóstwo pracy, pomagając
związkowcom w ich konflik-
tach, specjalnie w fazie tworze-
nia organizacji związkowej w
ich zakładach pracy. Później był
członkiem władz regionu gdań-
skiego „Solidarności”. Po sta-
nie wojennym, od 1987 do
„Okrągłego Stołu” w 1989, pra-
cowałem z nim, z jego bratem
Jarosławem i Henrykiem Wuj-
cem w czteroosobowym sekre-
tariacie Tymczasowej Rady „So-
lidarności”. Lech odpowiadał
tam za sprawy typowo związ-
kowe, z dziedziny relacji pra-
cowniczych i prawa pracy, Jaro-
sław zaś za bieżącą, aktualną
analizę sytuacji politycznej.
Obaj bracia Kaczyńscy uczest-
niczyli w strajkach w Stoczni
Gdańskiej w 1988 roku. Ich
prawdziwie polityczna rola za-
częła się zaraz po zakończeniu
obrad „Okrągłego Stołu”, choć
już w ich trakcie pozycja Lecha
była znacząca. Znajdował się
on pośród uczestników spotkań
Lecha Wałęsy z generałem Cze-
sławem Kiszczakiem w Magda-
lence, gdzie przygotowywano
zasadnicze rozwiązania, oma-
wiane później podczas obrad
plenarnych.

NNiieekkttóórrzzyy ssąą zzddaanniiaa,, żżee ww
11998899 ssoolliiddaarrnnoośścciioowwee ppaakkttoowwaa-
nniiee zz wwłłaaddzzaammii PPRRLL,, cczzyyllii oobbrraa-
ddyy OOkkrrąąggłłeeggoo SSttoołłuu ww WWaarrsszzaa-
wwiiee ii MMaaggddaalleennccee ttoo bbyyłłaa zzddrraaddaa
nnaarrooddoowwaa......

Nie jestem psychiatrą, nie bę-
dę tego komentować.

AA jjaakk ddzziiśś ppaattrrzzyysszz:: ppoo ppiieerrww-
sszzee –– nnaa SSoolliiddaarrnnoośśćć,, ppoo ddrruuggiiee
zzaaśś –– nnaa PPoollsskkęę ppoo llaattaacchh??

Poza stroną czysto formalną
nie ma kontynuacji tamtego ru-
chu solidarnościowego. Bo ta
pierwsza Solidarność była na-
prawdę ruchem narodowo-wy-
zwoleńczym. Obecna jest po pro-
stu organizacją grup interesów.
Tamta była ogólnopolska, ta jest
partykularna, partyjna. W tam-
tej podejmowało się życiowe ry-
zyka, ta służy interesom swoich
członków. 

Jeśli chodzi o Polskę, to nie
ulega wątpliwości, że jesteśmy
krajem suwerennym. Polacy sa-
mi podejmują decyzje o swoim
losie. Raz lepsze, raz gorsze. Ta-
kie, na jakie nas stać. Kiedyś by-
liśmy w okołosowieckim Ukła-
dzie Warszawskim,  dzisiaj je-
steśmy uczestnikiem NATO. Za-
miast RWPG jest Unia Europej-
ska. Dalsza perspektywa zależy
od nas samych.

TTwwoojjaa oocceennaa pprrzzeewwooddnniicczząą-
cceeggoo NNSSZZZZ SSoolliiddaarrnnoośśćć LLeecchhaa
WWaałłęęssyy zz ddzziissiieejjsszzeeggoo ppuunnkkttuu wwii-
ddzzeenniiaa......

To bez wątpienia jeden z naj-
wybitniejszych Polaków w histo-
rii. Tyle że każda wielkość kosz-
tuje. I każda bywa na ogół rów-
noważona małościami. W sumie
Lech jest dla mnie wielką posta-
cią. Bardzo krzywdzoną przez
małych swym moralnym i umy-
słowym wymiarem ludzi.

Gdy byliśmy internowani w
Jaworzu, w moim przyjacielu,
profesorze historii i socjologii Je-
rzym Jedlickim odezwała się du-
sza socjologa i przepytał wszyst-
kich współtowarzyszy niedoli na
temat naszych działań w kierow-
nictwie Solidarności, by na ko-
niec wysnuć ważny wniosek.
Otóż – niezależnie od wkładu
organizacyjnego i myślowego
każdego z nas – najważniejsze
decyzje i tak podejmował Wałę-
sa. On był najbardziej autentycz-
nym przywódcą tego wielkiego
ruchu społecznego, jakim stała
się pierwsza „Solidarność”.

Tak powstawało Wierzbno...
Najstarsze w Polsce osiedle z wiel-
kiej płyty, czyli kompl3eks mieszka-
niowy Wierzbno na Górnym Moko-
towie jest jednym postpeerelow-
skich blokowisk. Był czas, gdy o jego
budowie rozpisywały się warszaw-
skie gazety. 

Pierwsze wzmianki na temat wsi Wierzb-
no pojawiają się w późnym średniowieczu
pod nazwami: Pod Wierzbą i Wierzba. W
XIX wieku wieś miała charakter letniskowy,
połączona była z Warszawą najpierw przez
omnibus konny, a później kolej wąskotoro-
wą i wreszcie w 1909 tramwaj elektryczny.
Wówczas miejscowość mocno się rozrosła.
Zachodnia część włączonej już do Warsza-
wy miejscowości pozostawała jednak nie-
zabudowana aż do czasów powojennych. 

Fabryka domów
Dopiero w latach 1960-1975 wybudowa-

no tu Osiedle Wierzbno. Jego projektantem
byli Zofia Fafiusowa, Jerzy Stanisławski, Ka-
zimierz Stasiniewicz, Tadeusz Węglarski i
Andrzej Wochna. Osiedle powstało na grun-
tach znacjonalizowanych dekretem Bieruta.
Budowa obejmowała kwartał ulic: Woło-
ska, Woronicza, al. Niepodległości, Odyńca.
Wertykalizująca, przeskalowana, architek-
tura sięgająca 11 kondygnacji, stanowić mia-
ła przedłużenie obudowy Alei Niepodległo-
ści. Osiedle Wierzbno składało się z nowo-
czesnych bloków z prefabrykatów, czyli słyn-
nej “wielkiej płyty”. Było to wówczas nowo-
czesne rozwiązanie, znane z Francji czy Au-
strii. Powstanie osiedla było entuzjastycz-
nie relacjonowane w ówczesnej stołecznej
prasie. 

Tak inwestycję opisywało “Życie Warsza-
wy” z 12 stycznia 1955 roku: 

“(…) Powoli zbliżamy się do tego, że od
chwili rozpoczęcia budowy do czasu odda-
nia kluczy lokatorom nie będzie upływać
więcej niż 100 dni. (…) Skończy się wresz-
cie bałagan i nieporządek na placach budo-
wy. Na Wierzbnie nie spotkacie ani stert ce-
gieł, ani pryzm kruszywa, ani dołów z wap-
nem. Dźwigi i maszyny – to jedynie domino-
wać będzie na placu budowy.”

O ile doły z wapnem faktycznie nie stra-
szyły, to 100-dniowy termin realizacji bu-
dowy w czasach dawnego ustroju wydaje
się z perspektywy czasu śmieszny. Propa-
ganda długo jednak pokazywała Wierzbno
jako wzorcowe osiedle, które pokazuje no-
we możliwości polskiego, scentralizowa-
nego przemysłu.  Część mieszkań otrzy-
mali funkcjonariusze MON i MSW, część

przeznaczono natomiast dla pracujących
w niedalekiej zajezdni tramwajowej. Po-
zostałe były przydzielane dla mieszkań-
ców Warszawy oczekujących na mieszka-
nie. Na osiedlu powstały też szkoły oraz
placówki handlowo-usługowe. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje tu budynek przed-
szkola przy ulicy Bukietowej, wyróżniają-
cy się nietypowym rzutem i interesującą
konstrukcją ramową. 

Osiedle jakich wiele?
Z czasem osiedle Wierzbno przestało być

marzeniem młodych małżeństw, kojarząc
się bardziej z blokowiskami. 

Obraz dzielnicy, trafiający do milionów,
Polaków to szarość blokowiska. 

– Mieszkałem tam 40 lat. Rok temu się
wyprowadziłem. Zaletą jest dużo zieleni.
Niestety, od wielu lat postępuje coraz gwał-
towniejsza degradacja. Coraz więcej mene-
li pijących cały dzień i noc w miejscach pu-
blicznych. Coraz więcej złośliwych emery-
tów, którzy dbają tylko o swój spokój, wzy-
wających policję i straż miejską, jeśli tylko zo-
baczą dziecko grające w piłkę na podwórku
lub młodzież siedzącą na ławce. Bardzo wie-
le mieszkań zajmują osoby z nadania “socjal-
nego” – niepłacące czynszu, wychodzące z
więzienia – mówi Jan, były mieszkaniec
osiedla Wierzbno. 

Niestety, w ostatnich dwóch dekadach
Wierzbno podzieliło los wielu polskich osie-
dli. Skromne niegdyś, modernistyczne ele-
wacje w dużej mierze zastąpił różnokolo-
rowy tynk i ocieplenie, zaś brak komplekso-
wego planu modernizacji zaburzył spójność
wizerunku architektonicznego.

P i o t r  C e l e j
F o t .  w i k i p e d i a

Warszawa zwróciła się do
rządu o budowę mostu
pontonowego, którym
tymczasowo można będzie
przesyłać ścieki do Czajki.
- To przetestowane i szyb-
kie rozwiązanie - tłuma-
czył Rafał Trzaskowski.
Prezydent Warszawy prze-
kazał najnowsze ustale-
nia ws. awarii systemu
przesyłu ścieków z lewego
brzegu Wisły do oczysz-
czalni Czajka na prawym.

Po ustaleniach sztabu kryzy-
sowego miasto poprosiło rząd o
pomoc w budowie mostu ponto-
nowego. Pozwoli to szybko za-
trzymać zrzut ścieków do rzeki.
– Naszym priorytetem jest za-
trzymanie wycieku ścieków do
Wisły. W związku z tym zwróci-
łem się do pana premiera i rządu
o udostępnienie mostu ponto-
nowego, by wykorzystać nasze
doświadczenia sprzed roku.
Tymczasowo, jak rok temu - wy-
jaśnił Rafał Trzaskowski. -–A my
będziemy pracowali nad rozwią-
zaniem, dotyczącym przesyłu
ścieków rurami stalowymi pod
Wisłą – dodał.

Dlaczego miasto zdecydowa-
ło się na most? – To naturalne, że
w takiej sytuacji wszędzie na
świecie samorząd zwraca się o
pomoc do rządu. Są inne techno-
logie, którymi można by puścić
ten most pontonowy, ale ta jest

przetestowana. I tutaj trudno
współzawodniczyć z wojskiem,
które zrobi to szybciej i bardziej
ekspercko – tłumaczył prezydent
Warszawy.

W zeszłym roku wykonanie
mostu zajęło trzy tygodnie. Nie
ma jeszcze decyzji co do jego kosz-
tów. Jak zapowiedział prezydent
Warszawy, miasto będzie dopiero
rozmawiać o nich z rządem.

Rafał Trzaskowski potwierdził
też, że gotowe są wstępne anali-
zy firmy ITWH, której Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji już w marcu zleciło
wykonanie analiz, dotyczących
zwiększenia bezpieczeństwa i
niezawodności pracy warszaw-
skiej sieci kanalizacyjnej – w
szczególności istniejącego układu
przesyłowego. Z uwagi na zaist-
niałą sytuację już dziś podejmu-

jemy działania, które zostaną na-
stępnie wykorzystane jako część
prac, pozwalających na docelowe
zwiększenie niezawodności pra-
cy układu przesyłowego. Ponad-
to, w najbliższych tygodniach zo-
stanie rozpisany przetarg na roz-
poczęcie realizacji inwestycji, w
tym pozyskanie niezbędnych de-
cyzji – w szczególności decyzji
środowiskowej i lokalizacyjnej 

– Wiemy już, w którym miej-
scu przeprowadzić przecisk pod
Wisłą. Od kliku dni prowadzi-
my rozmowy z firmami, które
mogłyby podjąć się tego zada-
nia – mówił Rafał Trzaskowski. -
Dzięki pracom, które już zostały
wykonane, wybierzemy firmę,
która zrobi to w jak najkrótszym
czasie – dodał.

Z tunelu, gdzie w sobotę, 29
sierpnia, doszło do awarii,

wciąż usuwana jest woda. Wia-
domo, że rura pękła najpew-
niej na starym odcinku przesy-
łu, a nie na 100 m, które miasto
wyremontowało po awarii
sprzed roku. –  Czekamy na po-
twierdzenie wszystkich faktów.
Gdy robiliśmy ekspertyzę w ze-
szłym roku, próbki od razu zo-
stały zajęte przez prokuraturę,
co utrudniło nam przygotowa-
nie dokładnego raportu. W naj-
bliższych godzinach, gdy do
końca zostanie spuszczona wo-
da z tunelu, będziemy w stanie
dokonać oględzin – mówił
Trzaskowski.

Jak powtórzył, przyczyną
awarii jest szereg decyzji sprzed
lat. Dokładnie: z okresu 1999-
2006, gdy zrezygnowano z bu-
dowy oczyszczalni na lewym
brzegu Wisły i zdecydowano
wszystkie ścieki przesyłać pod
dnem do Czajki.

Jak podkreślił Trzaskowski, to
nietypowe rozwiązanie dla du-
żych miast: – W żadnym dużym
mieście nie robi się tak dużego
przesyłu ścieków pod dnem rze-
ki. Z reguły buduje się dwa od-
rębne systemy oczyszczania ście-
ków. W małych miastach robi się
ewentualnie przesył. Ten system
się nie sprawdził.

– Borykamy się z problema-
mi, które zostały nagromadzo-
ne przez lata wykonywania tego
projektu – podsumował. R K

Most pontonowy jako tymczasowe rozwiązanie
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Mimo że w wyniku pandemii życie kulturalne nieco przygasło, nie zna-
czy to jednak, że kultura całkiem zamarła. Przeciwnie, stała się swo-
jego rodzaju antidotum na koronawirusa.  Przechodzi pewne przeobra-

żenia, co pozwala jej dostosować się do nowej sytuacji. Specyfiką kultury jest to,
że rozwija się pomimo rozmaitych przeciwności. Szczególnie kultura polska,
której cechą charakterystyczną jest umiejętność przetrwania, a nawet rozkwitu w trudnych warun-
kach. Zachowuje ona ciągłość nawet wtedy, gdy społeczeństwo poddawane jest rozmaitym opre-
sjom, pozwala zachować najważniejsze dla Polaków wartości. W historii znajdziemy wiele przykła-
dów, że to kultura właśnie stawała się ich nośnikiem i przekazywała je następnym pokoleniom. Po-
zwoliło to  na zachowanie polskości wbrew wszelkim przeszkodom. Dzięki temu udało się nam za-
chować tożsamość pomimo usilnych prób wynarodowienia, rusyfikacji, czy też germanizacji. 

Przypadkowemu obserwatorowi, śledzącemu w skali wieków i tysiącleci dzieje Polski, może
wydać się czymś niezrozumiałym, że nasze najcenniejsze dzieła kultury powstawały w czasie, kie-
dy Polska była rozbita, okrojona, pod rządami zaborców. To zakrawające na paradoks zjawisko jest
fenomenem, który trudno wyjaśnić komuś nieznającemu i nie rozumiejącemu natury Polaków. Jed-
ną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest troska elit oraz zwykłych obywateli o zachowanie narodo-
wych wartości. To one pomagały przetrwać najgorsze czasy, w tym: pożogi wojenne, choroby, epi-
demie, zarazy etc. 

Wartości wyznaczają w ży-
ciu azymut, bez którego za-
gubiliby się poszczególni lu-
dzie, jak i całe społeczeństwu
in gremio. Rolą elit i twórców
jest wskazywanie obywatelom
wzorców do naśladowania.
Dzięki temu mogą oni iden-
tyfikować się z własnym kra-
jem. To dlatego w sytuacjach
kryzysowych nie brakowało
ducha do walki i do pracy, do

pomocy rodakom w potrzebie. Jako naród często byliśmy wystawiani na ciężkie próby, a mimo to
przetrwaliśmy. Okupantom nie udało się zniszczyć naszej woli przetrwania. 

W pierwszy dzień września oznacza przede wszystkim początek roku szkolnego. Dla wielu ro-
dziców to czas przygotowań do kolejnego etapu w życiu dzieci. To rytuał towarzyszący rodzinom
od dawna, jednak 81 lat temu rodzicom i dzieciom nie dane było cieszyć się tym dniem. Wielu zgi-
nęło, a życie tych, co przeżyli, nagle legło w gruzach, tak jak domy w których mieszkali. Codzien-
ność zmieniła się w piekło, a wizja przyszłości została bestialsko zburzona. 

Żaden opis nie odda tego, co przyniósł atak III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich na nasz kraj. Trudno w jakikolwiek sposób oddać tragedię Polaków i skalę okrucieństwa
dokonanego na Polakach i na obywatelach innych narodowości, zamieszkujących terytorium II Rze-
czypospolitej. Żadne szacunki ekonomiczne nie dają wyobrażenia tego, czego doświadczyła Polska
pozostawiona przez aliantów w obliczu tej napaści. Jak bowiem pokazać tragedię narodu i każde-
go człowieka z osobna. 

Historii nie da się cofnąć, nie odwrócą jej odszkodowania za zniszczenia wojenne, ani żadne za-
dośćuczynienie. Niemniej, warto pamiętać, że mogłyby nam pomóc w nadgonieniu wieloletnich za-
późnień spowodowanych zniszczeniami, wieloletnią okupacją oraz rządami dwóch wrogów. Zresz-
tą, było ich więcej, ale to temat na inny felieton.  

Niedawno zakończył się w Warszawie niezwykle prestiżowy Festiwal Chopin i jego Europa. Je-
go patronowi wielkiemu Fryderykowi Chopinowi, urodzonemu w 1810 roku w Żelazowej Woli, przy-
szło żyć w czasach niełatwych. Ten mistrz mazurka i poloneza w swoich wczesnych utworach na-
wiązywał do tradycji narodowej i ludowej Mazowsza. To one w dużej mierze ukształtowały jego wraż-
liwość. Pozostawił po sobie ogromny dorobek –  liczne scherza, ballady, nokturny oraz bardziej roz-
budowane formy muzyczne. Rozsławił imię Polski za życia i trwa to do dziś. Jego muzyka rozbrzmie-
wa na niemal wszystkich kontynentach. Zmarł na obczyźnie 17 października 1849 roku w Paryżu.
Festiwal jest w dużej mierze hołdem dla tego geniusza, który swą muzyczną przygodę zaczynał w
wieku 4-5 lat. Zakończył ją przedwcześnie z powodu nieuleczalnej choroby. Tegoroczny Festiwal
udało się zorganizować pomimo przeciwności spowodowanych pandemią. Choroba pokonała Cho-
pina, jednak jego muzyka jest silniejsza niż wszelkie choroby, nawet tak groźne jak COVID-19, z któ-
rym mamy właśnie do czynienia.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Chopin silniejszy niż pandemia

W okrągłą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych trwa w naj-
lepsze zakłamywanie historii przez publiczne i zbliżone do rządu
media, jak również przez rzeszę przydupasów, przypochlebiających

się Prezesowi oraz jego drużynie. Na celowniku przydupasów jest Lech Wałęsa,
którego nazywa się zdrajcą i tajnym agentem bezpieki. O zasługach położonych
dla wolnej Polski przez tego znanego pod każdą szerokością geograficzną robotnika – ani słowa. W
ujadaniu na Wałęsę przoduje ostatnio niejaki Janusz Śniadek, poseł PiS, przewodniczący “Solidar-
ności” w latach 2002-2010. Jestem w takim wieku, że dokładnie pamiętam okres powstawania „So-
lidarności”, dzień podpisaniu przez Wałęsę porozumień z ówczesnym wicepremierem rządu PRL
Mieczysławem Jagielskim, a później ponury czas stanu wojennego. I żaden Śniadek, czy inny piesz-
czoch PiS nie wciśnie mi szkolnego kitu. 

Jak wszyscy z mojego pokolenia, doskonale pamiętam nazwiska przywódców powstałego na ba-
zie licznych komitetów strajkowych ruchu związkowego, będące wówczas na ustach wszystkich Po-
laków. To był przede wszystkim Lech Wałęsa, a za nim Marian Jurczyk, Anna Walentynowicz, Bog-
dan Lis oraz ciężko pobici przez bezpiekę w Bydgoszczy Michał Bartoszcze i Jan Rulewski. Cała Pol-
ska współczuła zmasakrowanym działaczom. W okresie najostrzejszej walki z komuną, kiedy nikt nie
mógł być pewny dnia ani godziny, takie osoby  jak Lech i Jarosław Kaczyńscy, czy plujący dzisiaj na
Wałęsę Krzysztof Wyszkowski nie były znane szerokiej publiczności. Natomiast nazwiska bijającego
się na pięści z bezpieczniakami Adama Michnika, bawiącego się z bezpieką w kotka i myszkę Zbignie-
wa Bujaka, skazanego na 6 lat więzienia Władysława Frasyniuka, który odbywał karę w Barczewie,
zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze, czy będącego cieniem Wałęsy Bogdana Borusewicza wy-
mieniano jednym tchem. Jeśli dodamy do tego grona skazywanych za działalność opozycyjną na wie-
loletni pobyt w więzieniu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego – otrzymamy kwiat polskich pa-
triotów, którzy położyli największe zasługi w walce z totalitarnym systemem.

T akie są fakty, których byłem naocznym świadkiem. Potwierdzeniem są liczne nagrania ar-
chiwalne z tamtych lat, które – niestety – są skąpo emitowane w publicznych mediach. Znaj-
dują się one w dyspozycji TVP SA oraz IPN. Co wówczas porabiał kąsający dzisiaj Lecha Wa-

łęsę miłośnik PiS Janusz Śniadek? Był dorosły (rocznik 1955), ale nie działał jak Wałęsa na pierw-
szej linii frontu. Wikipedia: „Od sierpnia 1981 prowadził działalność w NSZZ Solidarność. W cza-
sie stanu wojennego redagował zakładowy biuletyn „Kadłub”. Na czym polegała ta jego działalność,
nie wiadomo. Z pewnością nie była jednak na tyle spektakularna, by dać Śniadkowi legitymację do
fałszowania historii.  Oto jego publiczna wypowiedź: „Gdybym miał wymienić osoby, których za-
sługi dla związku były największe, to Lech Kaczyński byłby na ich czele”. Od lat nie słyszałem po-
dobnych bredni. Jak ten człowiek nie wstydzi się wyjść na ulicę?

Piotr Duda, inny pieszczoch PiS, wyjątkowo ponury typ wzbudzający strach samym wyrazem twa-
rzy, chce dla promowania własnej osoby wykorzystać fotel przewodniczącego NSZZ „Solidarność”,
który zajmuje od kilku lat. Żąda otóż w bardzo ostrym tonie, by wpisane na listę UNESCO słynne
tablice z postulatami robotników, które stanowią część wystawy stałej w Europejskim Centrum So-
lidarności, przekazać Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. A co ma muzeum morskie do

tak cennego eksponatu jak tablice z
postulatami robotników? Jest oczy-
wistą oczywistością, że ich miejsce
jest tam, gdzie nazwa „Solidarność”,
czyli w Europejskim Centrum Soli-
darności. Morskie muzeum niechaj
gromadzi eksponaty związane stric-
te z naszym Bałtykiem i problematy-
ką morską. Duda wściekle ujada, a
Wałęsa mu na to w swoim stylu:
„Chłopcze, jeszcze będziesz szybko
oddawał, przynosił w zębach, jeśli
je zabierzesz. Przyjdą takie czasy już
niedługo. Zobaczysz pan, panie Du-
da, a ja się na tym znam”. 

Piotr Duda jest arogancki, pro-
stacki i bezczelny. Ostatnio szydził z
Rafała Trzaskowskiego, każąc mu

nazwać swój ruch społeczny „Nowa Czajka” zamiast “Nowa Solidarność”. Subtelny jak słoń w skła-
dzie porcelany, a dowcip godny chłopka - roztropka z sołectwa Wielowieś, gdzie przyszedł na świat.
Kiedy Wałęsa toczył był walkę z totalitarnym systemem, żołnierz Piotr Duda składał przysięgę na
wierność socjalistycznej ojczyźnie i z kałasznikowem bronił zdobyczy socjalizmu oraz jedynie
słusznej linii. Dzisiaj pozwala sobie dworować z Polaka, którego nazwisko zna cały świat. Wyjąt-
kowo odrażające postępowanie. Kim dla mnie – faceta, który był naocznym świadkiem wydarzeń
marcowych, sierpniowych i jako osoba dorosła przeżył stan wojenny – jest pan Piotr Duda? Nikim.
Kim jest pan Janusz Śniadek? Nikim. A kim jest Lech Wałęsa? Narodowym trybunem, który na sta-
rość nieco zdziwaczał i w publicznych wypowiedziach zbyt często posługuje się banałem. W to, że
był agentem bezpieki nie wierzę, bo wiem do czego zdolne były komunistyczne służby specjalne,
by zgnoić człowieka.  

P iS lubi grać domniemanymi kontaktami Wałęsy z SB w latach siedemdziesiątych. Spisko-
wa teoria służy Prezesowi oraz jego chłopcom na posyłki do skompromitowania Wałęsy
jako przywódcy “Solidarności” i wyniesienia na piedestał Lecha Kaczyńskiego. To działa-

nie bez przyszłości, ponieważ dla świata Lech Wałęsa nadal jest i na zawsze pozostanie symbolem
walki z komunizmem. Prawda o Sierpniu jest taka, że po raz pierwszy w dziejach bloku sowiec-
kiego komunistyczne władze podjęły otwarty dialog ze społeczeństwem. Skala społecznego sprze-
ciwu zmusiła je do zaakceptowania 21 robotniczych postulatów, w tym powołania do życia nie-
zależnego, samorządnego ruchu związkowego. Podpisanie 31 sierpnia 1980 r. porozumienia w
Gdańsku i powstanie „Solidarności” było dla Polaków czymś niewiarygodnym, czymś z pograni-
cza baśni. Wszyscy mieliśmy w pamięci krwawą pacyfikację robotniczych protestów na wybrze-
żu w grudniu 1970 r. i radomskie “ścieżki zdrowia” z czerwca 1976 r. To była niedziela, trwały po-
prawiny imienin mojego kolegi Rajmunda, kiedy podano wiadomość o podpisaniu porozumień i
pokazano w TVP Wałęsę z tym swoim słynnym wielgachnym długopisem. Piliśmy na umór, choć
nazajutrz był normalny dzień pracy. Ktoś rzucił hasło, by pojechać do Gdańska i przynieść stam-
tąd Wałęsę na plecach do Warszawy. Narodowy entuzjazm zawładnął całym krajem – wreszcie da-
liśmy znienawidzonym komuchom popalić. 

Entuzjazm zakończył się rok później 13 grudnia 1981 r. , ale wybuchł ze zdwojoną siłą w czerw-
cu 1989 r. Przed czterdziestką po raz pierwszy stałem się wolnym człowiekiem w wolnej ojczyźnie.
Dzisiaj te wspaniałe wzruszające wspomnienia chcą mi zabrać polityczne pętaki, dążące do zakła-
mywania historii. Ci ludzie zaczęli kopać, aż dokopali się do jedynej prawdy – Lech Wałęsa miał pseu-
do “Bolek” i był tajnym współpracownikiem SB. Jest to osiągnięcie naukowe jedyne w swoim rodza-
ju, bowiem jeszcze nikomu nigdy nie udało się odnaleźć prawdy w plątaninie kłamstw i fikcji cha-
rakterystycznych dla pracy tajnych służb. Polacy to mistrzowie świata w destrukcji. Na tym obsza-
rze nie ma od nas lepszych. W dobie, w której kluczowe znaczenie ma marka, my jej nie posiada-
my, ponieważ nie potrafimy wyprodukować nic wartościowego. A to, co posiadamy wartościowe-
go i cenionego, skutecznie niszczymy. 

L ech Wałęsa stał się narodową marką – znaną, szanowaną i podziwianą jak świat długi i sze-
roki. Kiedy w jednym z andyjskich miast powiedziałem taksówkarzowi, że jestem z Polski,
krzyknął “Walesa!” i uniósł kciuk do góry. Taksówkarz z andyjskiego zadupia. W 1989 r. Lech

Wałęsa wygłosił transmitowane na cały świat przemówienie przed połączonymi izbami amerykań-
skiego parlamentu. Był dopiero trzecim obcokrajowcem od 1776 r., który dostąpił takiego zaszczy-
tu. Przed nim przemawiali tylko markiz La Fayette, francuski polityk i uczestnik wojny o niepodle-
głość USA, oraz Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii. W ten sposób władze amerykańskie
chciały oddać hołd nie tylko Wałęsie, lecz także “Solidarności”. Honorując  Lecha Wałęsę, władze
USA pokazały, że to właśnie Polska była liderem w procesie likwidacji komunizmu. Niestety, we wła-
snej ojczyźnie noblista i symbol walki z komunizmem jest opluwany, poniżany, wyśmiewany i
wściekle atakowany. Taka jest dzisiejsza Polska – skłócona, zawistna, siermiężna i zaściankowa.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czas farbowanych lisów

„Prawda o Sierpniu jest taka,
że po raz pierwszy w dziejach
bloku sowieckiego komuni-
styczne władze podjęły otwar-
ty dialog ze społeczeństwem.
Skala społecznego sprzeciwu
zmusiła je do zaakceptowania
21 robotniczych postulatów, 
w tym powołania do życia 
niezależnego, samorządnego
ruchu związkowego”

„Przypadkowemu obserwatorowi,
śledzącemu w skali wieków 
i tysiącleci dzieje Polski, może
wydać się czymś niezrozumia-
łym, że nasze najcenniejsze 
dzieła kultury powstawały w 
czasie, kiedy Polska była rozbita”

Wakacyjny przebój na pożegnanie lata 2020

ssłłoowwaa:: Wojciech Dąbrowski
mmuuzzyykkaa:: Rafał Zalas (blues zespołu Najemnicy, Kraków)
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Wieczorem, wieczorem… chcę choć przez godzinę

Plantami się włóczyć i zajrzeć na Rynek.
Chcę grać na gitarze,

wybaczcie, to mus,
by miastem mych marzeń

prowadził mnie blues.
A wtedy wam zaśpiewam z chórem ptaków,
Wołając głośno: kocham, kocham Kraków!

22
Czasami, czasami… są takie godziny,

że z miasta chcę uciec gdzieś na połoniny.
Przy dźwiękach muzyki

chcę poczuć ten luz,
by gdzieś przez Ustrzyki
prowadził mnie blues.

A wtedy tam, o świcie sam na szczycie,
Zawołam głośno: kocham, kocham życie!

CCooddaa::
I nie wiem sam, na miłość nie ma rady:

Co bardziej kocham? Kraków czy Bieszczady?

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

CO BARDZIEJ KOCHAM, 
KRAKÓW CZY BIESZCZADY?

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Rozgrywana na Służewcu
od 1985 r. Nagroda Euro-
py jest od kilkunastu lat
organizowana w ramach
HH Sheikh Mansoor Bin
Zayed Al Nahyan Global
Arabian Horse Flat Racing
Festival. W tym roku świę-
to koni arabskich przebie-
gało pod dyktando ara-
bów ze stajni Polska AKF –
polskiej filii Al Khalediah
Stables należącej do księ-
cia z Arabii Saudyjskiej. 

Do Dnia Arabskiego
zgłoszono 64 konie,
które rywalizowały w

dziewięciu wyścigach, m. in. w
Nagrodzie Białki, Al Khalediah
Poland Cup (Listed), Nagrodzie
Emaela – Wathba Stallions Cup,
Nagrodzie Sabelliny oraz Nagro-
dzie Europy Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan (G3), która
była gwoździem dwudniówki. 

Mimo miękkiej bieżni
i dystansu aż 2600 m
ogier Shadwan Al

Khalediah pod Szczepanem Ma-
zurem od startu poprowadził

wyścig i zwyciężył w stylu rzad-
ko oglądanym na Służewcu. To
był pokaz jazdy z najwyższej
światowej półki. W końcówce
usiłował zaatakować Shadwana
dysponujący świetnym finiszem
Dragon, ale atak został skutecz-
nie odparty. Dalsze miejsca zaję-
li tegoroczny derbista Wielki Da-
kris oraz goście ze Szwecji wa-
łach Afja’an i ogier Ayman. Pod-
opiecznego trenera Macieja Kac-
przyka dekorowali na padoku
Jego Ekscelencja Dr. Abdulra-
him Yousef Alawadhi, ambasa-
dor Zjednoczonych Emiratów
Arabskich w Polsce, drugi sekre-
tarz Ambasady ZEA Ahmed Al-
mansoori oraz Tomasz Chalimo-
niuk, prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych. 

Maciej Kacprzyk świę-
tował w tym dniu
także zwycięstwo

klaczy Amwaj Al Khalediah, któ-
ra łatwo wygrała nagrodę Sabel-
liny bijąc polskiej hodowli Al Na-
irę. Kompletnie zawiodła fawo-
ryzowana Tabarak’s Elvira. Klacz
w tym sezonie mocno obniżyła

loty i jeśli nie poprawi dyspozy-
cji będzie się ścigać w gonitwach
grupowych. Niekoniecznie z po-
wodzeniem. W Al Khalediah Po-
land Cup oraz biegu o Nagrodę
Białki triumfowały konie treno-
wane we Wrocławiu przez Mi-
chała Borkowskiego. W Al Kha-
lediah Poland Cup wyjątkowo
mocne tempo na miękkim torze
podyktowała trenowana przez
Macieja Kacprzyka Basalah Al
Khalediah otwierając tym sa-
mym drzwi do zwycięstwa wro-
cławskiej Anood Al Khalediah
pod Szczepanem Mazurem. To
była kompletnie nieprzemyśla-
na taktyka, która okazała się bar-
dzo kosztowna. Kompletnym fia-
skiem zakończył się start w tej
gonitwie świetnego Seifula Mu-
liuka ze stajni Natalii Szelągow-
skiej. Ten niezwykle waleczny i
silny rosyjski arab nie powinien
startować w wyścigach na dy-
stansach poniżej 2000 m, ponie-
waż wydaje się być pozbawiony
szybkości. 

Kapitalną formę zapre-
zentował drugi koń Mi-
chała Borkowskiego

ogier Mayar Al Khalediah, który
rozniósł stawkę wymagających
rywali w biegu o Nagrodę Biał-
ki. Mayar jest półbratem wybit-
nego Fazzy Al Khalediaha, któ-
ry m. in. ma na koncie wygraną
na słynnym torze Longchamp w
Paryżu prestiżowej gonitwy Qa-
tar Arabian World Cup z pulą
nagród 1 milion euro. Właści-
ciele Mayara Al Khalediah z Pol-
ska AKF potwierdzili podczas
mityngu, że rozważają występ
ogiera we Francji jeszcze w tym
roku. Nagroda Emaela rozegra-
na w cyklu Wathba Stallions

Cup padła łupem klaczy Man-
taa ze stajni Macieja Janikow-
skiego. Można powiedzieć, że
był to sukces na otarcie łez pol-
skim hodowcom arabów, bo-
wiem kolejny rok rywalizacji
arabów wyhodowanych w kra-
ju z końmi rodem z Francji, czy
Holandii boleśnie pokazał, że
dzieli je wyścigowa przepaść.
Mantaa wywalczyła dla Zbignie-
wa Górskiego, swojego hodow-
cy i właściciela, dodatkowy bo-
nus w wysokości 5000 euro.

W niedzielę organiza-
tor gonitw i koń-
skiego totalizatora

przygotował odpowiednią licz-
bę kas oraz kasjerek, więc przy
okienkach kasowych nie było

kolejek. Niestety, zawiodła po-
goda. Nie po raz pierwszy rzesza
zatrudnionych w mediach po-
godynek i „pogodynów” nie po-
trafiła przewidzieć aury nawet z
jednodniowym wyprzedze-
niem. Zapowiadano do 27 st. C,
a okazało się, że temperatura
nie przekraczała 20 st., zaś bar-
dzo zimy wiatr skutecznie wy-
płoszył amatorów wyścigowych
emocji odzianych w T-shirty i
lekkie sandałki. Trudno było wy-
grzać się nawet w kurtce. A co
do pogody, warto zauważyć, że
wielkimi krokami zbliża się je-
sień i organizator już powinien
rozważyć uruchomienie dla wi-
dzów parteru Trybuny Honoro-
wej. Ten temat przewija się w

rozmowach graczy coraz czę-
ściej. Większość z nich zarzeka
się, że zrezygnuje jesienią z co-
tygodniowych wizyt na Służew-
cu, o ile organizator nie zapew-
ni im dachu nad głową i god-
nych warunków do gry. 

Miniona dwudniówka
na warszawskim hi-
podromie była nie-

zwykle emocjonująca i dobrze
zorganizowana. To był już po-
ziom zbliżony do europejskiego,
jedynie wyścigowy komentator
jakoś nie potrafi się do niego do-
stosować. Z uporem stosuje nie-
potrzebne ozdobniki słowne. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t .  To r  W y ś c i g ó w  

K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

W Domu Sztuki SMB „Jary” odbyła się
premiera pełnometrażowego filmu do-
kumentalnego „Cenrit Fonia. Polski
dźwięk – zapomniana historia”, który
jest autorskim dziełem ursynowianina
Wiktora Metko: scenarzysty i reżysera
oraz kompozytora i realizatora muzyki.
Operatorem obrazu i montażystą był
Wojtek Kaczor.

Film powstał w ramach Stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”.
Opowiada o istniejącej w latach 1967-2007 wytwór-
ni analogowych urządzeń do realizacji dźwięku w ra-
diofonii, telewizji czy fonografii – owej tytułowej
Cenrit Fonii, która mieściła się w Warszawie przy
ul. Wałbrzyskiej 3/5, tam gdzie dziś jest Filmoteka Na-
rodowa-Instytut Audiowizualny, czyli FINA. 

Oglądamy ocalone przez zapaleńców z Fonii, do
dziś sprawne cuda polskiej myśli technicznej, kon-
kretnie: studyjnej aparatury dźwiękowej, a więc
kolumny głośnikowe, mniejsze lub większe pod-
zespoły, a przede wszystkim konsolety realizator-
skie. Wśród tych ostatnich prym wiedzie legendar-
na Fonia SMM-104s, z pomocą której w latach
60., 70. i wczesnych 80. ubiegłego stulecia na-
grano niezliczone przeboje gwiazd polskiej muzy-
ki rozrywkowej, m. in. Maanamu, Perfektu, Bud-
ki Suflera, Skaldów czy Krzysztofa Krawczyka.

Te cacka nadal zapewniają piękny analogowy
dźwięk, o czym przekonuje scena ekspresyjnego
występu współczesnego zespołu Metko Project, w
składzie: Agnieszka Metko (wokal), Wojciech Ru-
ciński i Wiktor Metko (gitary), Grzegorz Poliszak
(perkusja). 

Rozprawiają zaś o tych urządzeniach – z pasją
i niebywałym znawstwem, czasem nawet zbyt-
nio szpikując wypowiedzi detalami techniczny-
mi – ich konstruktorzy, teraz już starsi panowie,
rozmiłowani w tym świecie audio w stylu retro,
który znajduje coraz więcej entuzjastów również
wśród młodych osób. Na ekranie wypowiadają
się nie tylko zasłużeni inżynierowie, ale także zna-
komici muzycy – Józef Skrzek i Jan Kanty Pawluś-
kiewicz.

Na premierę do ursynowskiego Domu Sztuki
przybyli weterani: byli pracownicy Cenrit Fonii:
Hubert Waliszewski – twórca Muzeum TVP oraz
Krzysztof Wojtowicz, 96-letni pionier powojen-
nej techniki radiowej i telewizyjnej (w Polskim
Radio pracował już w 1945 roku!).

Frapujący, a do tego niezwykle ważny doku-
ment Wiktora Metko, któremu udało się w nim
„zapomnianą historię” ocalić od zapomnienia
(chwała mu za to), można już oglądać w sieci,
klikając: https://youtu.be/mt  YhEblJRI.

A B U

Od pamiętnej daty Poro-
zumień sierpniowych
upłynęło dokładnie 40 lat.
Tę rocznicę tradycyjnie już
uczcił Mokotów uroczy-
stym koncertem pod ha-
słem Porozumienie sierp-
niowe poetów. Koncert od-
był się w miniony ponie-
działek (31 sierpnia) w
Służewskim Domu Kultu-
ry pod honorowym patro-
natem burmistrza dzielni-
cy Rafała Miastowskiego.

Pierwszy Festiwal Piosenki
Prawdziwej - Zakazane Piosenki
odbył się w gdańskiej Hali Olivii
w sierpniu 1981 roku, a 4 wrze-
śnia, w dniu rozpoczęcia Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ
Solidarność, w sopockiej Ope-
rze Leśnej odbył się koncert lau-
reatów. Ojcami chrzestnymi Fe-
stiwalu byli: Maciej Zembaty
(pomysłodawca), Waldemar Ba-
nasik (dyrektor) i Maciej Karpiń-
ski (reżyser), Jacek Kuroń, An-
drzej Czeczot i Wojciech Łyżwa.
Radzie artystycznej przewodni-
czył Andrzej Wajda. To właśnie
wtedy pojawiły się niezapomnia-

ne odważne piosenki laureatów
Festiwalu: Jacka Kaczmarskie-
go, Antoniny Krzysztoń, Macie-
ja Zembatego.

II Festiwal Piosenki Prawdzi-
wej odbył się dopiero po 20 la-
tach (2001), a 15 lat temu prawa
do organizowania kolejnych Fe-
stiwali przejął satyryk Marek
Majewski, który z powodzeniem

tradycję podtrzymuje. Od kilku-
nastu lat Festiwal zadomowił się
na dobre na Mokotowie.

W poniedziałkowym koncer-
cie, obok Marka Majewskiego
(organizatora i reżysera progra-
mu), wystąpili jak zwykle nieza-
wodni twórcy najbardziej ostrej
satyry politycznej: Jacek Fedoro-
wicz (pan kierownik z kultowego
programu radiowego 60 minut
na godzinę w najnowszej odsło-
nie), Krzysztof Daukszewicz
(Szkło kontaktowe w TVN), Le-
szek Wójtowicz (bard podziemnej
Solidarności z krakowskiej Piwni-
cy pod Baranami), Antoni Mu-
rawski i Kuba Sienkiewicz. W tym
doborowym towarzystwie mam
osobiście przyjemność od 15 lat
prezentować na scenie drukowa-
ne na łamach „Passy” satyry
MKWD (Muzycznego Kabaretu
Wojtka Dąbrowskiego).

Śmiech, jak wiadomo, jest
skutecznym lekiem na całe zło, a
tej broni władza najbardziej się
boi. Publiczność przyjęła nas en-
tuzjastycznie.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
F o t .  K i n g a  K a m i ń s k a

Audio w stylu retro w Domu Sztuki

Fedorowicz, Majewski na Służewie

Święto koni arabskich na Służewcu

Szczepan Mazur najlepszy w każdym układzie
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KKOONNSSOOLLIIDDAACCJJEE 
II  OODDDDŁŁUUŻŻAANNIIEE.. NOWA OFERTA!
790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

MMAAŁŁOO używany, angielski,
składany wózek dziecięcy
okazyjnie sprzedam. Kółka
obrotowe, kosz na zakupy. 
Tel. 796 777 175

BBIIOOLLOOGGIIAA,,korepetycje,
przygotowanie do matury, 
884 822 801 

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam 504 057 030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, korepetycje,
matury, ósmoklasiści, skutecznie,
605 783 233

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840 

!GGooccłłaaww, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840 

!KKaabbaattyy, 67 m2, 3 pok., 
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, k. metra, 
50 m2, c.550 tys., 601 720 840 

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

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

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

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

!WWiillaannóóww,, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, wysoki standard, 
do wejścia, supercena 740 tys. zł, 
601 720 840

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn,, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 920 tys. zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 
450 m2, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy dom, 300 m2

świetny punkt, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy dom, 
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,, 

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

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

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: 
piękny ogród, piękny dom, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!BBoorroowwiinnaa, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840

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

!CChhyylliicczzkkii, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, 
usł.-przem.-inwestycyjna, 
z planem. Okazja  350 zł/m2

do neg., 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, restauracja, 130 m2,

do wynajęcia z wyposażeniem 
lub bez, 601 720 840 

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, c. 2,5 mln. zł, z powodu
braku czasu, 601 720 840 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, 
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

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

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

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

!OOcchhoottaa,, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE  bloków i terenu
zielonego 510 056 006, 
509 318 602

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładź, 
505 73 58 27 

MMAALLOOWWAANNIIEE,, mieszkań,
remonty, glazurnictwo, 
669 945 460

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

MMYYCCIIEE okien, pranie dywanów i
kanap, 669 945 460

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

WWIIEERRCCEENNIIEE,, KARNISZE, itp. 
608 303 530

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

PPIILLNNIIEE SSPPRRZZEEDDAAMM!!
SSkkooddęę FFaabbiiee 11..22 ((hhaattcchhbbaacckk))

rok 2004

Stan techniczny znakomity

(wymienione między innymi bębny, amortyzatory, pompa,

maglownica, sprzęgło, łożyska, akumulator, nowe ogumienie)

CCeennaa:: 44990000 zzłł (bez negocjacji)
TTeell.. 660011 889922 996655

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 62 7 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZddzziissłłaaww MMiieerrzzeecckkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Grzybki dla partnerki...
Mokotowscy wywiadowcy

zatrzymali parę podejrzaną o
posiadanie grzybków halucyno-
gennych. Policjantów do miesz-
kania przyprowadził 25-latek
zamieszkujący wspólnie ze swo-
ją o rok młodszą partnerką.
Mężczyzna swoim nader ner-
wowym zachowaniem zwrócił
na siebie uwagę mundurowych
patrolujących osiedle. 

Patrolując jedno z osiedli przy
ulicy Czerskiej na Mokotowie,
mundurowi zwrócili uwagę na
młodego mężczyznę, który na
ich widok opuścił wzrok i przy-
spieszył kroku, jakby chciał ucie-
kać. Wobec uzasadnionego po-
dejrzenia, że mężczyzna może
mieć przy sobie rzeczy, których
posiadanie jest zabronione, po-
stanowili go wylegitymować. W
trakcie rozmowy mężczyzna
przyznał, że się zdenerwował,
bo już kiedyś był karany za po-
siadanie środków odurzających.
Kiedy policjanci zapytali go, czy
teraz ma przy sobie takie sub-
stancje odparł, że przy sobie nie
ma, ale w mieszkaniu ma grzyb-
ki halucynogenne, które kupił
swojej dziewczynie.

W związku z tym funkcjona-
riusze odwiedzili i przeszukali
mieszkanie wynajmowane
przez 25-latka i jego partner-
kę. Kobieta potwierdziła, iż wie-
działa o tym, że w szafce w sy-
pialni są schowanie narkotyki
ponieważ oboje z nich korzy-
stają. Mężczyzna wyjaśnił, że
zakupił je za pośrednictwem in-
ternetu, ale nie potrafi powie-
dzieć od kogo.

Policjanci zabezpieczyli kilka-
naście grzybków i zatrzymali ich

posiadaczy. Oboje staną przed
sądem, który może ich skazać
nawet na 3 lata więzienia.

Wybił szybę 
w samochodzie

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 18-latka podejrzanego
o umyślne wybicie szyby w sa-
mochodzie brata swojej byłej
dziewczyny oraz uszkodzenie
wyświetlacza w kokpicie. Męż-
czyzna, będący pod działaniem
alkoholu, nalegał na spotkanie
z wybranką, która już wcześniej
zrezygnowała z dręczących ją
relacji. Kiedy kobieta nie chcia-
ła się zgodzić, ten wziął kamień
i cisnął w auto pokrzywdzone-
go. Następnego dnia trafił do
policyjnego aresztu.

Jak ustalili policjanci,
umyślne uszkodzenie samo-
chodu renault megane, nale-
żącego do 20-latka, spowodo-
wane było frustracją 18-latka
po nieudanym związku z sio-
strą właściciela pojazdu. Męż-
czyzna najpierw wypił kilka
głębszych żeby dodać sobie
odwagi przed jego zdaniem
rozmową, o którą prosił. Jego
była partnerka nie miała jed-
nak zamiaru kontynuować
dyskusji o związku, który zo-
stał zakończony jakiś czas te-
mu. Niezadowolony z tego
faktu były partner, nieprzyj-
mujący do wiadomości komu-
nikatów o zakończeniu rela-
cji, nawoływał ją jednak, stojąc
pod drzwiami mieszkania.

Kiedy nie doczekał się żad-
nej reakcji, zszedł na dół, pod-
niósł leżący w pobliżu kamień
i z całej siły cisnął nim w tylną
szybę auta. Szkło rozpadło się
na kawałki, a kamień dodat-
kowo uszkodził wyświetlacz w
kokpicie. Sprawca uszkodzeń
wrócił do domu. Pokrzywdzo-
ny zawiadomił policjantów,
oceniając straty na około 1000
złotych.

Następnego dnia mundurowi
zapukali do drzwi 18-latka, po-
dając mu powód wizyty. Męż-
czyzna przyznał się do przestęp-
stwa, został zatrzymany i

umieszczony w policyjnej celi.
Następnego dnia usłyszał za-
rzuty, za które teraz może zo-
stać skazany przez sąd nawet
na 5 lat więzienia.

Wpadł, bo przechodził 
na czerwonym świetle
Ursynowscy dzielnicowi za-

trzymali 41-latka poszukiwa-
nego do odbycia kary pozba-
wienia wolności za występki z
przeszłości. Mężczyzna wpadł,
ponieważ przechodził z kolegą
przez przejście dla pieszych,
ignorując czerwone światło. Po-
nadto w trakcie kontroli osobi-
stej policjanci znaleźli przy nim
torebkę foliową z nielegalnymi
środkami odurzającymi. 

Dwaj mężczyźni, którzy zi-
gnorowali czerwone światło na
przejściu dla pieszych, zostali
zauważeni przez dzielnicowych
realizujących zadania służbo-
we w rejonie ulicy Stryjeńskich
na Ursynowie. W związku z wy-
kroczeniem funkcjonariusze
podjęli czynności legitymowa-
nia, jeden z mężczyzn wydał im
się podobny do osoby będącej w
ich zainteresowaniu. Po spraw-
dzeniu w policyjnym systemie
okazało się, że jest on poszuki-
wany do odbycia kary pozba-
wienia wolności. Policjanci uka-
rali obu mężczyzn mandatami
karnymi za wykroczenie dro-
gowe. Jeden z nich wrócił do
domu, natomiast poszukiwany
mężczyzna został przewiezio-
ny do komisariatu.

W trakcie kontroli osobistej
zatrzymanego dzielnicowi zna-
leźli woreczek strunowy z ta-
bletkami, które znajdują się na
liście zabronionych środków
odurzających. Mężczyzna tłu-
maczył, że ma je na własny uży-
tek. Policjanci zabezpieczyli
ujawnione tabletki w depozy-
cie jako dowód w sprawie, a 41-
latek trafił do policyjnego aresz-
tu. Po przedstawieniu zarzutów
nielegalnego posiadania środ-
ków odurzających, mężczyzna
został przewieziony do zakła-
du karnego, gdzie spędzi naj-
bliższe tygodnie.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Vagabundus
SSoobboottaa 0055..0099..22002200 ((ŻŻóółłttyy

sszzllaakk sseerroocckkii))
Wycieczka rowerowa na

trasie Metro Młociny- Dębe -
Jachranka - Rezerwat Zegrze
- Wola Smolana - Karolino
(Jezioro Chojno) - Serock -
Rezerwat Jadwisin - ruiny
dworku Jerzego Szaniawskie-
go - Zegrze - Nieporęt - Kanał
Żerański – Metro Warszawa
Gdańska (około 85 km po
drogach i ścieżkach o różnej
nawierzchni).

Zbiórka o godz. 09:00
przed stacją metra “Młociny”
(wyjście północne)

Prowadzi: Marek Nachty-
gal (e-mail: mana3@o2.pl)

NNiieeddzziieellaa 0066..0099..22002200 ((NNaadd-
bbuużżaańńsskkii PPaarrkk KKrraajjoobbrraazzoowwyy))

Wycieczka rowerowa na
trasie Sadowne Węgrowskie
(stacja PKP) - Brzuza - Ka-
mieńczyk - Urle - Szewnica
(ok. 55 km po bocznych dro-
gach asfaltowych).

Wyjazd poc. KM R60 10929
z W-wy Wileńskiej o 09:55.
Przyjazd do Sadownego Wę-
growskiego o 11:06. Zbiórka
na stacji Sadowne Węgrow-
skie po przyjeździe pociągu.

Prowadzi: Marek Bartkie-
wicz (e-mail: mbart-
kie@gmail.com) 
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