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C ałkiem niegłupi facet, jakim
był bez wątpienia niemiecki
Żyd Albert Einstein, powie-

dział pewnego razu, że „żaden cel
nie jest na tyle wzniosły, żeby
usprawiedliwiał niegodne środki
dla jego osiągnięcia”. Nie wiem,
czy Einstein już wtedy ustosunko-
wał się krytycznie do podjętej w
2020 roku próby przeprowadze-
nia prezydenckiej elekcji w Polsce
poza Państwową Komisją Wybor-
czą przy powierzeniu tego zada-
nia poczcie. Jeżeli teza słynnego
myśliciela miała proroczy charak-
ter i odnosiła się z góry do tego pol-
skiego problemu, to trzeba przy-
znać, że twórca teorii względności
miał rację, bo za nieudaną próbę
ubocznego wykorzystania poczty
obywatele RP muszą dosyć słono
zapłacić. Wydano 70 mln złotych
na do niczego niepotrzebne pakie-
ty wyborcze, które teraz – o ile
wiem – mają pójść na przemiał. 

Swego czasu śp. Wojciech Mły-
narski poszedł śladem Ein-
steina i również podzielił się

ze społeczeństwem refleksją nad
tym, jak wielka jest w pewnych de-
cydentach chęć zepsucia czego się
tylko da. Refleksję tę sformułował
autor w formie piosenki: „Co by tu
jeszcze spieprzyć panowie, co by tu
jeszcze?”. Ale nawet bystry obser-
wator Młynarski nie był w stanie
przewidzieć, jak wielki może być
zakres tego entuzjastycznego pie-

przenia. Czy przyszłoby mu bo-
wiem do głowy, że można tak do-
rabiać chałupniczym sposobem
pewne części do fotela lotniczego z
ratującą życie pilota katapultą, by
ta przeróbka uniemożliwiała
otwarcie spadochronu? Albo czy
pomyślałby o tym, że znajdą się w
Polsce politycy, którzy będą pchać
się na pozycje europosłów, nie zna-
jąc ani w ząb jakiegokolwiek języ-
ka obcego? I że takimi politykami
będzie się w dzisiejszej dobie obsa-
dzało stanowisko premiera...

N ajróżniejszych dziwactw i
paradoksów tego rodzaju
nietrudno się doszukać

niemal w każdej dziedzinie życia.
Mnie akurat w mieście stołecznym
Warszawa dziwi to, że wciąż trwa
polityka systematycznego zwęża-
nia wytyczonych kiedyś, a uła-
twiających przejazd szerokich ulic
– z Marszałkowską włącznie. Nie
jestem ekspertem w dziedzinie ru-
chu drogowego, wydaje mi się jed-
nak, że pozostawienie tylko jedne-
go pasa ruchu w określonym kie-
runku na pewnym odcinku tak
ważnej ulicy grozi tym, iż stanie
się niemożliwy szybki przejazd
karetki pogotowia ratunkowego
albo wozu straży pożarnej, gdy
ten jeden pas nagle się zakorkuje.
Takiego zdarzenia jakby nie bierze
się w ogóle pod uwagę. A przecież
jezdnia to nie klapy marynarki
albo nogawki, które raz mogą być
szerokie, raz wąskie – choć i tak
nie ma to praktycznego znacze-
nia, bo – de gustibus non dispu-
tandum est. 

T rochę podobny problem
mamy w Warszawie z hu-
lajnogami elektrycznymi.

Ostatnio jedna wybuchła w miesz-
kaniu na Kłobuckiej, a wybuch zo-
stał ponoć spowodowany awarią
akumulatora. Na co dzień wszak-

że z tymi hulajnogami powstaje
całkiem inny zamęt. Po pierwsze –
porzucone byle gdzie utrudniają
życie przechodniom, po drugie –
stosunkowo często dochodzi do
wypadków z udziałem tych niety-
powych pojazdów, będących czymś
pośrednim pomiędzy dziecięcą za-
bawką a motocyklem. Osobiście –
nie jestem przeciwnikiem tych ci-
chobieżnych wehikułów, które z
jednej strony ogromnie ułatwiają
przemieszczanie się w wielkim
mieście, pozwalając na uniknię-
cie korków, z drugiej jednak –
stwarzają coraz większe ryzyko

zderzeń z pieszymi na chodnikach.
Zwłaszcza wtedy, gdy da się na
nich rozwinąć prędkość 30
km/godz, a nawet większą. Po-
nad 100 lat temu w Anglii pozwa-
lano poruszać się po drogach
pierwszym samochodom – pod
warunkiem, że będzie biegł przed
nimi goniec wymachujący czer-
wona chorągwią, ostrzegającą
przed niebezpiecznym potworem,
poruszjącym się samoczynnie, bez
pomocy koni. Obecnie raczej trud-
no byłoby wymagać takiego goń-
ca-pilota dla hulajnogistów(albo –
jak kto woli – dla hulajnożników). 

K onie akurat w naszym ursy-
nowskim zakątku znajdą
się ponownie na tapecie – i

to nie tylko z racji gonitw na służe-
wieckim torze. Już w przyszłym
tygodniu ma się tam bowiem od-
być kilkudniowy festiwal wszyst-
kich sportów konnych, co jako im-
preza w jednym czasie i miejscu
będzie czymś niespotykanym w
skali światowej. Prócz jazdy wierz-
chem ma dojść też do rywalizacji
zaprzęgów – nie bez udziału na-
szego mistrza świata w powoże-
niu – Bartłomieja Kwiatka. Ponoć
przy tej okazji dżokeje spróbują

trochę poskakać przez przeszko-
dy. Będzie to coś doprawdy widowi-
skowego. I od razu przypomina mi
się, jak sam w roku 1998 (z po-
wtórką w 1999) urządziłem na
Służewcu sensacyjną gonitwę ce-
lebrytów, którą wygrała telewizyj-
na gwiazda Katarzyna Dowbor
przed zadomowionym na Ursyno-
wie aktorem Markiem Siudymem,
a za nimi dogalopował do celowni-
ka dżokej niespotykany chyba w
historii świata – bo aż150-kilogra-
mowy Władysław Komar, w 1972
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.
Pamiętam, że mieliśmy wtedy na
zabytkowym torze służewieckim
rekordową frekwencję, na niebie
fruwały samoloty z reklamami róż-
nych firm, a wśród publiczności lo-
sowaliśmy atrakcyjne nagrody z
samochodem Daewoo Lanos
włącznie. 

Ż ycząc organizatorom przy-
szłotygodniowego festiwalu
końskiego powodzenia,

zwracam jednocześnie uwagę, że –
niezależnie od tego jak się w Polsce
traktuje zwierzęta w wymiarze go-
spodarczym – warto mieć jak naj-
większy szacunek dla naszych „bra-
ci mniejszych”, co ma poniekąd po-
twierdzać świeżo uchwalona usta-
wa o zakazie uboju zwierząt futer-
kowych. Nie wiem tylko, czy będzie
to się łączyło również z absolutnym
zakazem odstrzału lisów i niedź-
wiedzi przy jednoczesnym nakazie
odstrzeliwania pańć przywdziewa-
jących zwierzęce futra. Warto pa-
miętać, że sami wciąż pozostajemy
zwierzętami, tylko trochę mniej
sierściowatymi niż inne. I raczej nie
lubimy, by nas ktoś obdzierał ze
skóry. Nawet wtedy, gdy jesteśmy
tylko farbowanymi lisami...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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17 września, w rocznicę
napaści Sowietów na Pol-
skę obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Sybiraka.
Na Ursynowie uroczystość
zorganizowało Koło Sybi-
raków Mokotów, Ursy-
nów, Wilanów przy po-
mniku upamiętniającym
zesłanych na Sybir, znaj-
dującym się w Parku im.
Jana Pawła II. 

Na uroczystość przybyli
przedstawiciele władz dzielni-
cy i miasta. Ursynów reprezen-
tował zastępca burmistrza, Ja-
kub Berent oraz wiceprzewodni-
cząca Rady Dzielnicy, Karolina
Zdrodowska. W uroczystości
uczestniczyli również wiceprze-
wodniczący Warszawskiej Ra-
dy Seniorów, Wojciech Kałużyń-
ski, przewodnicząca Rady Se-
niorów Irena Wuttke – Miszczak
oraz członkowie URS. 

Po przemówieniu Prezesa Ko-
ła prof. Jana Monkiewicza, ze-
brani odśpiewali Hymn Sybira-
ków, a następnie przedstawicie-
le dzielnicy i koła złożyli wieńce
i kwiaty. 

Pomnik upamiętniający mi-
liony Polaków wywiezionych na
Syberię w latach 1939-1956 po-

wstał z inicjatywy prezesa SBM
Ursynów – sybiraka, Stanisława
Olszewskiego. Głaz narzutowy
wydobyty w trakcie budowy Ko-
ścioła Wniebowstąpienia Pań-

skiego został przekazany na po-
mnik przez proboszcza ks. Ta-
deusza Wojdata i poświęcony w
1999 roku. Opiekę nad pomni-
kiem sprawuje Koło Sybiraków. 

Uczciliśmy Dzień Sybiraka

20 września 2020 roku urząd dzielnicy Ursy-
nów dołączył do akcji „Sprzątanie Świata” pod
hasłem „Sprzątając Ursynów, sprzątamy świat”.
W akcji udział wzięli przedstawiciele władz
dzielnicy, radni, pracownicy ratusza, ale przede
wszystkim mieszkańcy. W tym roku posprząta-

no Park Przy Bażantarni (część wschodnia),
Park Polskich Wynalazców oraz Las Kabacki od
strony ul. Moczydłowskiej. Ten kawałek świata
został posprzątany, ale pamiętajmy, że ziemia to
nasz wspólny dom, o który powinniśmy dbać
wszyscy i zawsze!

Wspólnie posprzątaliśmy Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił dwa postępowania
dotyczące projektów z budżetu obywatelskiego. Projek-
ty dotyczą wykonania nasadzeń i niecek retencyjnych
przy ul. Rosoła i Relaksowej oraz nasadzeń przy ul. Je-
żewskiego. Jest to realizacja ubiegłorocznych zwycię-
skich projektów.

- Ogłoszone postępowania to chęć realizacji wartościowych pro-
jektów zgłoszonych przez mieszkańców, które zyskały uznanie w
trakcie głosowania w 2019 roku. Spodziewane efekty projektów to
uzupełnienie działań dotyczących środowiska, które realizuje urząd.
Za szczególnie ciekawy pomysł uważam nasadzenia, które będą sta-
nowiły jednocześnie pokarm dla ptaków – mówi burmistrz Ursyno-
wa, Robert Kempa. I przypomina, że niedługo poznamy wyniki
głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. - Już
30 września poznamy wyniki tegorocznego głosowania, a tym sa-
mym dowiemy się, jakie pomysły mieszkańców będziemy realizo-
wać w przyszłym roku.

26 września, w godz. 9.00-14.00, na parkingu przy
Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna ak-
cja poboru krwi, zorganizowana we współpracy z
Klubem HDK – Krewki Ursynów. Zachowane zostaną
wszystkie zasady bezpieczeństwa w związku z pande-
mią COVID-19.

- Jesteśmy dumni z mieszkańców Ursynowa, że mimo pandemii
tak licznie uczestniczą w organizowanych zbiorkach. Choć to nie jest
dla nas wszystkich łatwy czas, to pamiętajmy że krew potrzebna jest
zawsze – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. Mieszkańcy
dzielnicy będą mieli w tym roku jeszcze trzy okazje do oddania krwi:
26 września, 31 października, 28 listopada.

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszystkich zaleceń.

Prosimy nie przychodzić: z osobami towarzyszącymi, z objawa-
mi infekcji, w przypadku kontaktu z osobami, u których potwier-
dzono zarażenie.

Ze względu na stan pandemii wstrzymane zostają działania do-
datkowe (zbiórka plastikowych nakrętek, zapisy do bazy potencjal-
nych dawców szpiku, koncerty towarzyszące).

Do 30 września 2020 roku można wnioskować o przy-
szłoroczne stypendia artystyczne m.st. Warszawy. Naj-
bardziej obiecujący i oryginalni twórcy mogą liczyć w
sumie na prawie dwa miliony złotych.

W tym roku wnioski przyjmowane są tylko drogą elektroniczną.
Można je przesyłać jeszcze do 30 września, za pośrednictwem
Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów. Specjalny formu-
larz znajduje się na stronie www.stypendia.um.warszawa.pl.

Coraz mniej czasu na 
stypendia artystyczne

Budżet Obywatelski 
zmienia Ursynów

W sobotę kolejna 
zbiórka krwi
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4 października na Ursyno-
wie w Warszawie odbędzie
się kolejna, ostatnia już,
Wielka Garażówka War-
szawska. Na zakupy bę-
dzie można wybrać się
między godziną 12.00 a
16.00. 

Stoiska usytuowane będą na
terenie parkingu Urzędu Dzielni-
cy Ursynów (al. Komisji Eduka-
cji Narodowej 61). Termin wy-
przedaży został przyspieszony
Początkowo miała ona odbyć się
25 października.

Garażówki w ramach 
budżetu obywatelskiego
Bemowo, Ochota, Targówek,

Praga-Południe i Ursynów - w
tych dzielnicach odbywa się
Wielka Garażówka Warszawska.
Pierwsza wyprzedaż miała miej-

sce na Bemowie 9 sierpnia. W
kolejnych dzielnicach wyprze-
daże organizowane są aż do 4
października. To wtedy po raz
ostatni będzie można wybrać się
na zakupy na parking Urzędu
Dzielnicy Ursynów. Udział wy-
stawców oraz odwiedzających
jest bezpłatny. Projekt realizo-
wany jest w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Został wybrany
przez mieszkańców drogą gło-
sowania.

Polowanie na okazje
Garażówki skierowane są do

mieszkańców - tych, którzy chcą
sprzedać nieużywane już przed-
mioty oraz do tych, którzy chcą
wybrać się na zakupy i zapolo-
wać na okazje. Wśród zgłoszeń
znajdują się wystawcy oferują-
cy zabawki, przedmioty gospo-

darstwa domowego, książki, bu-
ty, ubrania, elektronikę, biżute-
rię, dodatki i wiele innych dóbr.
Niezwykłość garażówek polega
na tym, że jednym pozwalają po-
zbyć się niepotrzebnych rzeczy,
innym dają możliwość nabycia
niezbędnych przedmiotów.
Trend obecny od jakiegoś czasu
w stolicy ciągle się rozwija.
Wspiera ideę życia w duchu eko
i zero waste, ale to nie wszystko.
Wyprzedaże garażowe są rów-
nież okazją do spotkań sąsiedz-
kich. Uczestnicy mogą miło spę-
dzić czas oraz poznać swoich są-
siadów. W garażówkach biorą
udział całe rodziny!

Dostępne dla 
niepełnosprawnych

Wszystkie wydarzenia są do-
stępne dla osób z niepełno-
sprawnościami. Przez cały czas
trwania, w wyznaczonym i
oznakowanym miejscu dostęp-
ny będzie tłumacz języka migo-
wego oraz asystent osoby nie-
pełnosprawnej.

Ograniczenia w związku 
z COVID-19

Wydarzenie cieszy się dużą
popularnością a ilość miejsc dla
sprzedających, z uwagi na ob-
ostrzenia w związku z COVID-
19, jest ograniczona. Na każdą z
garażówek ilość zgłoszeń kilka-
krotnie przekroczyła ilość miejsc.
Lista sprzedających Wielkiej Ga-
rażówki na Ursynowie została
już zamknięta. 

Organizatorem wyprzedaży
jest Miasto Stołeczne Warszawa
oraz firma Art and More. Pro-
jekt finansowany jest ze środ-
ków budżetu obywatelskiego.

Zapraszamy!
WWiięęcceejj oo wwyypprrzzeeddaażżyy ggaarraażżoo-

wweejj nnaa UUrrssyynnoowwiiee 
https://www.facebo-

ok.com/events/147266368960
4178

KKoonnttaakktt::
Paulina Dmitruk
p.dmitruk@artandmore.pl
tel.: 508 107 041
www.artandmore.pl

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu możli-
we będzie komfortowe połączenie rowero-
we między Górnym i Dolnym Mokotowem. 

Obecnie pomiędzy Dolnym i Górnym Mokoto-
wem, na Skarpie Wiślanej brakuje bezpiecznych
i wygodnych szlaków rowerowych. Ul. Idzikow-
skiego nawet bez infrastruktury rowerowej stano-
wi popularną trasę, jednak w niektórych porach
dnia samochody stojące tam w korku utrudniają
wygodny przejazd rowerem. Część rowerzystów
wybiera zniszczony chodnik, inni wydeptaną
ścieżkę od strony ogródków działkowych, część
przeciska się między samochodami, co bywa nie-
bezpieczne i niewygodne zarówno dla rowerzy-
stów, jak i kierowców.

Łącznie wykonana zostanie ścieżka o długości
915 metrów, zaś koszt całego przedsięwzięcia to
892 800 złotych.

W ramach projektu przewidziano: badanie ru-
chu rowerowego przed i po realizacji z uwzględ-
nieniem wyboru rowerzystów - udział rowerzy-
stów na chodniku i na jezdni oraz na wydeptanej
ścieżce wzdłuż ogródków działkowych, budowę
drogi rowerowej po północnej stronie ul. Idzikow-
skiego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piase-
czyńskiej, zamontowanie dwóch stojaków rowe-
rowych na na skrzyżowaniu z ulicą Puławską. W
projekcie dodatkowo przeznaczono 30 tys. zło-
tych na nasadzenia zieleni. 

P i o t r  C e l e j

Połączenie rowerowe 
Górnego i Dolnego Mokotowa

Wielka garażówka na Ursynowie!

Trwa kolejny etap prac na
ul. Stryjeńskich związany
z wymianą opraw oświe-
tleniowych. Postępuje
montaż nowych latarni,
które zastąpią stare, bę-
dące w złym stanie tech-
nicznym. To element kom-
pleksowej modernizacji
oświetlenia w mieście w
ramach realizacji progra-
mu „SOWA – oświetlenie
zewnętrzne”.

Ulica Stryjeńskich jest jedną
z ważniejszych ursynowskich ar-
terii. Przebiegając przez Nato-
lin, łączy zachodnią część Kabat
z Imielinem. Znajduje się przy
niej duża liczba bloków, dlate-
go pełni wiele funkcji – m. in.
rozprowadza ruch międzyosie-
dlowy i lokalny. Codziennie po-
rusza się tu mnóstwo pieszych.

Zmiany na ul. Stryjeńskich pod
kątem modernizacji oświetlenia
trwają od przełomu lipca i sierp-
nia. Najpierw ułożone zostało
okablowanie. Przewody w ziemi
„schowaliśmy” w specjalnych nie-
bieskich osłonach – to właśnie
one widoczne były przez dłuż-
szy czas między jezdnią a chod-
nikiem i świadczyły o realizacji
pierwszego etapu inwestycji.

Pod koniec zeszłego tygodnia
ruszyły prace związane z monta-
żem słupów oświetleniowych.
Wymienione zostaną 63 latar-
nie. Zastąpią one stare, będące w

najgorszym stanie technicznym.
Dzięki temu zmniejszy się ryzy-
ko wystąpienia awarii oświetle-
nia. Następnie wykonawca przy-
stąpi do wymiany opraw oświe-
tleniowych. Na latarniach zawi-
sną nowe, ledowe. Wymianie
ulegną także dwie szafy sterują-
ce oświetleniem.

Inwestycja poprawi również
bezpieczeństwo pieszych. Przy
dwóch przejściach, które nie są
wyposażone w sygnalizację, sta-
ną cztery dodatkowe słupy
oświetleniowe. Dzięki temu
przechodzący przez ulicę po
zmroku będą bardziej widoczni
dla nadjeżdżających kierowców.

W ramach realizacji progra-
mu „SOWA – oświetlenie ze-
wnętrzne” trwa modernizacja
oświetlenia w kilku innych miej-
scach stolicy. Na ul. Szczęśliwic-
kiej wykonawca zakończył pra-
ce związane z układaniem oka-
blowania i czeka na dostawę no-
wych latarni. Nowe przewody
wciąż układane są przy ul. Sosn-
kowskiego w Ursusie, ale tam
ten etap zmierza już do końca.
Na bielańskich ulicach Lekty-
karskiej i Jarzębskiego wyko-
nawca dokonał koniecznych do
rozpoczęcia prac pomiarów i
niebawem przystąpi do robót
ziemnych.

Celem programu „SOWA –
oświetlenie zewnętrzne” jest wy-
miana starego oświetlenia nie-

dopasowanego do najnowszych
norm jakości i bezpieczeństwa.
Jednolite, lepiej świecące, trwal-
sze i precyzyjnie ustawione lam-
py zapewnią lepszą widoczność
na drogach, zmniejszając jedno-
cześnie zjawisko tzw. „zanie-
czyszczenia światłem”. Dużą za-
letą jest znaczne zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej. We-
dług obliczeń przebudowa
oświetlenia 13 ulic wykonana w
technologii LED przyniesie śred-
nią oszczędność na poziomie 62
proc. Oznacza to roczne oszczęd-
ności w zużyciu energii elektrycz-
nej na poziomie ponad 335 tys. zł
rocznie. Dodatkowo koszty na-
prawy i konserwacji nowocze-
snych opraw są o wiele niższe,
co oznacza, że inwestycja powin-
na zwrócić się na przestrzeni kil-
ku lat. Oprócz aspektu finanso-
wego ważny jest również wymiar
ekologiczny. Mniejsze zużycie
energii oznacza także zmniejsze-
nie emisji szkodliwych substancji,
w tym dwutlenku węgla.

Budżet całego projektu to 12,5
mln zł. Większość tej kwoty
(10,8 mln zł) pokryje długoter-
minowa pożyczka z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Po-
życzka zostanie wypłacona w
dwóch transzach w 2020 roku i
w 2021 roku, a jej spłata ma na-
stąpić w latach 2021-2026.

z d m . w a w . p l

Liczba zakażeń w stołecznych placów-
kach oświatowych systematycznie wzra-
sta. Odnotowano kolejnych kilkadziesiąt
przypadków. Na kwarantannie jest ak-
tualnie kilkuset uczniów oraz  kilkudzie-
sięciu nauczycieli oraz pracowników ad-
ministracji i obsługi.

– Dynamika niestety wzrasta. Po pierwszym
tygodniu mieliśmy 13 pozytywnych wyników na
obecność COVID–19, po drugim 35, a teraz mamy
61. Kwarantanną od 1 września objęto łącznie już
ponad tysiąc osiemdziesięciu uczniów i nauczycie-
li a sygnały o zagrożeniu otrzymaliśmy z ponad stu
z 700 naszych placówek - informuje Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od 1 września w Warszawie odnotowano 61 po-
zytywnych wyników na obecność koronawirusa:

– u 21 nauczycieli ze szkół, przedszkoli, młodzie-
żowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pra-
gi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Waw-
ra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa;

– 35 uczniów ze szkół ponadpodstawowych
(zespołów szkół i liceów), bursy, Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno–Wychowawczego oraz szkół podsta-
wowych ze Śródmieścia, Mokotowa, Pragi-Po-
łudnie, Pragi-Północ, Wawra, Bemowa, Targów-
ka, Woli, Bielan i Rembertowa oraz u 2 dzieci z
przedszkola na Bemowie

– 5 pracowników administracji i obsługi z przed-
szkoli na Bemowie i na Żoliborzu.

Obecnie zajęcia stacjonarne są zawieszone tyl-
ko w jedynym przedszkolu na Bemowie (do 25
września).

W dziewięciu placówkach w Śródmieściu, Waw-
rze, Rembertowie, na Woli, Mokotowie i Pradze-
-Północ (trzech szkołach podstawowych specjal-
nych, czterech zespołach szkół, szkole podstawo-
wej i przedszkolu) część klas i grup jest na kwaran-
tannie i uczy się zdalnie (w jednej szkole specjal-
nej do końca grudnia br., a w pozostałych do 23-
27 września).

Trzy placówki (liceum i szkoła podstawowa w
Śródmieściu oraz zespół szkół na Bielanach) cze-
kają na decyzje, dotyczące dalszej formy prowa-
dzenia zajęć.

Do miasta – od 1 września – wpłynęło już 105
zgłoszeń, dotyczących zagrożenia spowodowa-
nego COVID-19, od 21 przedszkoli, 2 zespołów
szkolno-przedszkolnych, 33 szkół podstawowych,
16 zespołów szkół, 20 liceów, Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego, 2 burs, 4 szkół podstawo-
wych specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Ogniska Pracy
Pozaszkolnej, Centrum Kształcenia Zawodowe-
go oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowa-
wczego dla Dzieci Słabosłyszących.

356 osób przebywa aktualnie na kwarantannie.
W tej grupie jest 295 uczniów (wraz z rodzicami),
54 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji
i obsługi. 

Trzeci tydzień w stołecznych szkołach

Nowe latarnie na ul. Stryjeńskich



R E K L A M A                                                                                                       5



6

Znakomity kompozytor muzyki filmowej uwił sobie gniazdko na Kabatach

Henryk Kuźniak wciąż gra va banque

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
DDłłuuggaa jjeesstt lliissttaa śśwwiieettnnyycchh ffiill-
mmóóww,, kkttóórryymm ttoowwaarrzzyysszzyy rróóww-
nniiee śśwwiieettnnaa mmuuzzyykkaa ppaannaa aauuttoorr-
ssttwwaa.. JJuużż ttyyllkkoo cciieesszząąccee ssiięę wwcciiąążż
wwiieellkkąą ppooppuullaarrnnoośścciiąą ffiillmmyy JJuu-
lliiuusszzaa MMaacchhuullsskkiieeggoo –– „„VVaabbaannkk””,,
„„VVaabbaannkk IIII”” cczzyy „„SSeekkssmmiissjjaa”” –– kkoo-
jjaarrzząą ssiięę kkiinnoommaannoomm zz ppaańńsskkiimmii
kkoommppoozzyyccjjaammii......

HHEENNRRYYKK KKUUŹNNIIAAKK:: Ja to
akurat określam na swój spo-
sób, mówiąc, że jestem kompo-
zytorem bardzo popularnym,
lecz szerszemu gremium nie-
znanym. Wiele osób nie kojarzy
mojego nazwiska, zna za to do-
skonale moją muzykę. Nie są w
stanie  powiedzieć, kto jest auto-
rem muzyki w określonym fil-
mie, ale potrafią motyw z tego
filmu zanucić. 

CCzzyyllii bbaarrddzziieejj ppaann ddoottyycchhcczzaass
wwppaaddaałł ppuubblliicczznnoośśccii ww uucchhoo nniiżż
ww ppaammiięęćć......

Chyba tak można powiedzieć.
Ale to przecież nic złego, skoro
zawsze mi zależało, żeby do wi-
dza w kinie trafiał nie tylko ob-
raz, lecz również moja ilustra-
cja muzyczna, mająca temu ob-
razowi pomagać. 

CCzzyymm ssiięę rróóżżnnii mmuuzzyykkaa ffiillmmoo-
wwaa oodd iinnnnyycchh rrooddzzaajjóóww mmuuzzyykkii??

Na pozór niczym się nie różni,
posługuje się tymi samymi ele-
mentami muzycznymi  co inne
rodzaje muzyki, wykorzystuje
te same  instrumenty  i rodzaje
ekspresji, których celem jest

działanie na podświadomość
widza. Zasadnicza różnica jed-
nak polega na tym, że muzyka
filmowa nie ma charakteru sa-
modzielnego. Nie wykształciła
swoich specyficznych form  ze
względu na czas jej występowa-
nia. Na  ogół fragmenty muzycz-
ne są bardzo krótkie. Ograni-
czają się do motywu, frazy czy
zdania muzycznego – tematu,
który staje się  podstawą   wielo-
krotnego  wykorzystania w po-
staci wariacyjnej. Najdłuższym
fragmentem w ilustracji mu-
zycznej jest  muzyka pod napisy
czołowe lub końcowe i wówczas
to jest czas około dwóch lub
trzech minut. 

CCzzaasseemm mmoottyyww mmuuzzyycczznnyy jjaa-
kkoośś ssiięę uussaammooddzziieellnniiaa,, ttyymm bbaarr-
ddzziieejj nnaaggłłoośśnniiaajjąącc ffiillmm.. TTaakk jjaakk
sskkoommppoonnoowwaannaa pprrzzeezz LLuuccjjaannaa
KKaasszzyycckkiieeggoo ii śśppiieewwaannaa pprrzzeezz
SSłłaawwęę PPrrzzyybbyyllsskkąą ppiioosseennkkaa „„PPaa-
mmiięęttaasszz,, bbyyłłaa jjeessiieeńń”” zz ffiillmmuu „„PPoo-
żżeeggnnaanniiaa”” WWoojjcciieecchhaa HHaassaa ppoo-
zzoossttaałłaa ww ppaammiięęccii wwiiddzzóóww nnaa
ddzziieessiiąąttkkii llaatt...... 

Tak właśnie, to bardzo dobry
przykład. I pewnie Kaszycki –
który już nie żyje – tak samo jak
ja cierpiał na syndrom autora
mało znanego szerszej publicz-
ności. Gdy ktoś okazuje się za-
skoczony, że to ja skomponowa-
łem ragtime’owy motyw do „Va-
banku”, to ten ktoś nie wie z
pewnością, że jestem autorem
muzyki do ponad stu  pięćdzie-
sięciu  filmów. Raz się zdarzyło,

że w pierwszym polskim serialu
telewizyjnym „Barbara i Jan” po-
kazałem się przez 40 sekund
przy fortepianie i wtedy moi są-
siedzi ze Starego Miasta od razu
mnie zaczepili: – Nie wiedzieli-
śmy, że jest pan również akto-
rem... Innym razem byłem na
nartach  i stojąc  w kolejce do
wyciągu razem ze znaną dzien-
nikarka, rozmawialiśmy o mu-
zyce filmowej. Ona przy okazji
wspomniała, jak bardzo jej się
podoba muzyka do „Vabanku” i
zastanawiała się, kto ją skompo-
nował. Gdy powiedziałem jej, że
to ja jestem autorem, omal nie
zemdlała z wrażenia. 

MMoożżee ppaann ooppoowwiieeddzziieećć,, jjaakk
rroozzwwiinnęęłłaa ssiięę ppaannaa kkaarriieerraa mmuu-
zzyycczznnaa??

Do muzyki dostałem się nie-
jako kuchennymi schodami.
Gdy w 1948 roku zacząłem się
uczyć w podstawowej szkole
muzycznej w Będzinie, miałem
już dwanaście lat. Zaraz po woj-
nie czasy były trudne. Marzyła
mi się gra na akordeonie, który
kosztował jednak wtedy mają-
tek, a o fortepianie można było
tylko sobie pomarzyć. Stąd nig-
dy nie zostałem mistrzem kla-
wiatury, a do nagrań swojej mu-
zyki filmowej brałem zawsze
dużo lepszych pianistów od sie-
bie, takich jak choćby ceniony w
środowisku jazzowym Paweł
Perliński. Miałem jednak w mło-
dych latach parcie na granie. W
szkole ćwiczyłem na flecie i

trąbce. Uczyłem się, żeby grać
dla przyjemności, ale przy tym
również co nieco zarobić. Z ko-
legami zdarzało nam się gry-
wać nawet na pogrzebach. W
gronie moich kolegów byli Ry-
szard Dudek i nieco starszy od
nas Bogusław Madey. Ten
pierwszy został z czasem  dy-
rygentem i prorektorem Aka-
demii Muzycznej Warszawie,
ten drugi zaś stał się znany jako
dyrygent orkiestry warszaw-
skiego Teatru Wielkiego, kom-
pozytor i pianista oraz rektor
wspomnianej Akademii. Zatem
już w szkole muzycznej miałem
niezłe towarzystwo. Gdy zają-
łem się muzyką filmową, mo-
imi ulubionymi dyrygentami
byli Ryszard Dudek i Jurek Mak-
symiuk. Z  tymi  dwoma dyry-
gentami  nagrałem większość
moich  opraw muzycznych  do
filmów dokumentalnych, fabu-
larnych i seriali telewizyjnych. 

MMoożżee ppaann ppeewwnniiee zzaaccyyttoowwaaćć
zz ookkrreessuu sswwoojjeejj pprraaccyy nniieejjeeddnnąą
aanneeggddoottęę......

Przypomina mi się choćby ta-
ka zabawna scenka. Kiedyś poje-
chaliśmy z pokazem „Seksmisji”
i „Vabanku” do Czechosłowacji.
A tam krytyk muzyczny powie-
dział mi na ucho, nawiązując  do
roli Jana Machulskiego w tym
drugim filmie: – Pan to miał
szczęście, trafiwszy na aktora,
który akurat umie grać   na trąb-
ce !...  Tymczasem Machulski-
-Kwinto bynajmniej sam nie grał,
jakkolwiek znakomicie naślado-
wał ruchy trębacza. Potrafił
wprost idealnie stworzyć wra-
żenie, że sam gra. Tak było np.
podczas  mojego  festiwalu fil-
mowego w Łodzi, gdy wyszedł z
trąbką na scenę. Publiczność by-
ła święcie przekonana, że on gra
naprawdę. 

NNoo ccóóżż,, „„VVaabbaannkk”” ppoozzoossttaajjee
nniieewwąąttpplliiwwiiee ffiillmmeemm kkuullttoowwyymm
ii ppaannaa ww ttyymm nniieemmaałłaa zzaassłłuuggaa......

W takim razie przypomnę, że
choć widzowie to dzieło Juliu-
sza Machulskiego docenili, to na
Festiwalu Filmów Polskich w
Gdyni nie przyznano „Vabanko-
wi”  nagrody za muzykę,  ale by-
ło tak ambitnie, że w werdykcie
zostało zaznaczone, iż  „jury po-
stanowiło  nie przyznać  żadne-
mu filmowi  nagrody za muzy-
kę”. Nawiasem mówiąc, gdy
podkładałem pod ten film swo-
ją muzykę, pasującą nie do kry-
minału, ale do scen z przymruże-
niem oka, montażystka złapała
się za głowę: – Pan nam całkowi-
cie zmienia klimat filmu...

Okazało się jednak, że mia-
łem dobre wyczucie tego filmu,
który był  komedią kryminalną
tylko z kilkoma trupami w tle. Z
uwagi na filmową specyfikę ka-
załem trochę rozstroić fortepian,
prosząc też orkiestrę, żeby  pod-
czas  udawanego pogrzebu
Kwinty fałszowali, bo miało być
jak w życiu. Muzyka w filmie
musi coś znaczyć. Dlatego cza-
sem lepiej wykonywać ją na ba-
łałajce niż na instrumencie tak
szlachetnym jak harfa. 

SSkkoommppoonnoowwaannyy pprrzzeezz ppaannaa
rraaggttiimmee ddoo „„VVaabbaannkkuu”” zzaassłłyynnąąłł
ppooddoobbnniiee jjaakk „„TThhee EEnntteerrttaaiinneerr””
SSccoottttaa JJoopplliinnaa,, uużżyyttyy ww nnaaggrroo-
ddzzoonnyymm OOssccaarreemm ffiillmmiiee „„ŻŻąąddłłoo””,,
mmaajjąąccyymm rróówwnniieeżż cchhaarraakktteerr kkoo-
mmeeddiiii kkrryymmiinnaallnneejj...... 

Wiele osób mi to mówiło, ale
komponując muzykę do nasze-
go filmu, „Żądła” jeszcze nie
znałem, więc nie mogło być dla
mnie inspiracją. Nie zamierza-
łem zresztą naśladować w tym
filmie muzyki amerykańskiej.
Miałem bowiem świadomość,
że jazz w przedwojennej Polsce

praktycznie nie istniał. Orkie-
stry stosowały jeszcze tradycyj-
ny zestaw instrumentów ze
skrzypcami włącznie. Były to
tzw.  zespoły odeonowe. Daleko
im było do jazzowych „ban-
dów”. Również w moich kompo-
zycjach bluesowych starałem się
świadomie odchodzić od ame-
rykańskich reguł. Pisałem jak-
by polskiego bluesa. Zawsze też
trzymałem się zasady, że kom-
ponując muzykę do filmu, nie
mam sprzedawać samego sie-
bie, tylko wspomagać dzieło re-
żysera, operatora  i aktorów.
Dlatego każdy kolejny film trak-
towałem jako nowe, bardzo
trudne, nieschematyczne zada-
nie, wiedząc, że już sama barwa
dźwięku będzie miała znacze-
nie. Pamiętam, że fatalne recen-
zje miał „Dzięcioł” Jerzego Gru-
zy, uznany za najgorszy film XX-
lecia PRL. A tu się okazuje, że
po 50 latach ludzie chcą słuchać
muzyki do tego filmu. Starałem
się ją tak skomponować, żeby
widz lepiej zrozumiał, co się
dzieje w głowie  bohatera. Wła-
śnie wydano płytę  z muzyką z
„Dzięcioła”, na której jest mu-
zyka Julka Loranca i moja. A to
była  moja  pierwsza  muzyka
do filmu fabularnego,  Julka
zresztą również. Szkoda, że Je-
rzy  Gruza tego  nie doczekał, za-
wsze uważał bowiem, że „Dzię-
cioł”  to Jego najlepszy film. 

ZZaalliicczzaa ssiięę ppaann ddoo pprrzzeeddwwoo-
jjeennnnyycchh rroocczznniikkóóww.. CCzzyy ccoośś ppaa-
nnuu ppoozzoossttaałłoo ww ppaammiięęccii,, jjeeśśllii
cchhooddzzii oo wwyybbuucchh wwoojjnnyy??

Gdy Niemcy zaatakowali Pol-
skę, miałem dopiero trzy lata i
przebywałem z matką na waka-
cjach w Stopnicy na Kielecczyź-
nie. Był to straszny czas. Przeży-
łem tam też na koniec ofensy-
wę, która wyzwoliła Polski.
Wiem, co to jest prawdziwa woj-
na. Nawet gdy jechaliśmy furą,
nadlatywały nagle i ostrzeliwa-
ły nas niemieckie samoloty, a i
bomby padały gęsto, nie mówiąc
o atakach artyleryjskich.  Ojciec,
który był górnikiem w naszej ro-
dzinnej Czeladzi, zmarł podczas
okupacji. Mama dożyła aż 101
lat i odeszła do lepszego ze świa-
tów dopiero cztery lata temu.
Razem z  rodziną  mojej mamy
ze Stopnicy ratowałem się przed
Niemcami. Kryliśmy się między
innymi w atakowanym przez
nich klasztorze. Wyzwolenie
przeżyliśmy w Busku-Zdroju.  To
był styczeń 1945 roku. 

Po wojnie, gdy już udało mi
się zdać maturę, zdecydowałem
się studiować muzykologię na
Uniwersytecie Warszawskim i
po studiach trafiłem do Wytwór-
ni Filmów Dokumentalnych przy
Chełmskiej na stanowisko mon-
tażysty dźwięku, pracując m. in.
ze znanym kompozytorem Mar-
kiem Lusztigiem. Robiliśmy
opracowania dźwiękowe do fil-
mów dokumentalnych i Polskiej
Kroniki Filmowej. Na Chełmskiej
spotykałem się z prof. Jerzym
Bossakiem z łódzkiej Szkoły Fil-
mowej przy okazji różnych se-
minariów i kolaudacji nowych
dzieł. Stałem się mimo woli jego
uczniem i to chyba bardzo po-
jętnym, skoro w pewnym mo-
mencie zaangażował mnie do
Szkoly Filmowej jako wykładow-
cę, no i spędziłem w tam długi
okres 1964-2012, dochodząc do
tytułu profesora zwyczajnego.
Moimi studentami byli później-
si znani reżyserzy: Andrzej Ba-
rański, Grzegorz Królikiewicz,
Lech Majewski, Juliusz Machul-
ski, a także Mariusz Treliński,
który zrobił karierę nie tylko w
filmie, lecz także w teatrze i ope-
rze. Lech  Majewski zwierzył mi
się kiedyś, że już pracując w

Ameryce, posługiwał się często
notatkami z moich wykładów. 

WWiieemm,, żżee mmiieesszzkkaałł ppaann ww rróóżż-
nnyycchh rreejjoonnaacchh WWaarrsszzaawwyy,, aallee oodd
11997777 rrookkuu ppaannaa mmiieejjsscceemm nnaa zziiee-
mmii ssttaałł ssiięę UUrrssyynnóóww......

To prawda, w przyspieszonym
przydziale wymarzonego lokum
pomógł mi ówczesny prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Po-
litechnika Stanisław Olszewski,
z którym wcześniej poznałem się
na gruncie prywatnym. Wpro-
wadziłem się na Puszczyka wraz
żoną i dwoma synami. Jednym z
naszych sąsiadów był – jeszcze
jako małoletnie pacholę –  przy-
szły burmistrz Ursynowa Piotr
Guział, który potem zorganizo-
wał koncert na moje 80-lecie w
dolnym kościele Wniebowstą-
pienia Pańskiego. 

Ursynów od początku impo-
nował mi przestrzennością. Pa-
miętam też bodaj pierwszy sklep
spożywczy w tym megaosiedlu,
mieszczący się przy Końskim Ja-
rze. Pionierskie to były czasy, a
wykończenie mieszkań dalekie
od tego, co mamy teraz z żoną na
Kabatach. Z tamtego okresu po-
zostały jednak przyjaźnie, które
bardzo sobie cenię. Jednym ze
starych druhów jest chociażby
Zbigniew Makomaski, kiedyś
słynny biegacz, członek legen-
darnego Wunderteamu, Cudow-
nej Reprezentacji Polski z dru-
giej połowy lat pięćdziesiątych. Z
sentymentu do Ursynowa skom-
ponowałem utwór pt. „Na Kaba-
tach”, który został zagrany m.
in. w filmie dokumentalnym o
Warszawie. 

PPooggaaddaajjmmyy oo ppaannaa żżyycciiuu pprryy-
wwaattnnyymm,, wwsszzaakk oożżeenniiłł ssiięę ppaann zz
ccóórrkkąą ssłłyynnnneejj śśppiieewwaacczzkkii ooppeerroo-
wweejj KKrryyssttyynnyy JJaammrroozz......

Nic dziwnego, że bardzo muzy-
kalna Krystyna juniorka, z zawo-
du anglistka, zna się na operze le-
piej ode mnie. W ostatnich dniach
byliśmy w Busku-Zdroju na Festi-
walu imienia jej mamy.   Festiwal,
jak na dzisiejsze warunki-pan-
demiczne, był bardzo udany.  

CCzzyy mmiieewwaałł ppaann ww sswwooiimm 8844-
lleettnniimm jjuużż żżyycciiuu jjaakkiieeśś ddooddaattkkoo-
wwee zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa ppoozzaammuu-
zzyycczznnee??

Swego czasu pasjonowałem
się sportem, biegając w okresie
gimnazjum na 1500 metrów. Kil-
ka lat temu odnalazłem  dyplom,
wręczony mi po jakimś zwycię-
stwie, a na dyplomie napisano,
że wniosłem istotny wkład do...
walki o pokój. Przekazałem tę
pamiątkę do Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi. Moim ulubio-
nym sportem rekreacyjnym jest
ping-pong i nawet na działce pod
Warszawą mam odpowiedni stół
do gry. Tylko że po operacji krę-
gosłupa i chorobie nowotworo-
wej muszę ograniczać się do spa-
cerów. Przed naszą rozmową
przemaszerowaliśmy z żoną 5
kilometrów w lesie Kabackim. 

JJaakk ppaann zz oobbeeccnneejj ppeerrssppeekkttyy-
wwyy oocceenniiaa ttrraannssffoorrmmaaccjjęę ppoollii-
ttyycczznnąą ww PPoollssccee ppoo 11998899 rrookkuu??

Generalnie biorąc, mogę być z
niej bardzo zadowolony. W cza-
sach PRL nie należałem ani do
PZPR, ani do „Solidarności”,
więc tym bardziej doceniam od-
wagę ludzi, którzy przywrócili
w naszym kraju normalność.
Dlatego dziś, gdy tak bardzo kry-
tykuje się Lecha Wałęsę, ja je-
stem za nim całym sercem. 

JJeesstt ppaann nniieewwąąttpplliiwwiiee cczzłłoo-
wwiieekkiieemm ssppeełłnniioonnyymm,, cczzłłoowwiiee-
kkiieemm ssuukkcceessuu.. CCzzeeggóóżż wwiięęcc mmoożż-
nnaa ppaannuu żżyycczzyyćć nnaa kkoonniieecc??

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz
zdrowia. 

HHEENNRRYYKK KKUUŹNNIIAAKK,, ur. 17 marca 1936 roku w Czeladzi. Muzykolog (dyplom Uniwersytetu War-
szawskiego), kompozytor, autor muzyki do 150 filmów kinowych i telewizyjnych. W 1968 stypendy-
sta rządu francuskiego w studiu muzyki eksperymentalnej Pierre’a Schaeffera. W latach 1964-2012
wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi, profesor zwyczajny sztuki. 

Skomponował m. in. muzykę do filmów: „Vabank”, „Vabank II”, „Seksmisja”, „Na kłopoty Bed-
narski”, „Fort 13”, „Sekret Enigmy”, „Dzięcioł”, „ Dwa Księżyce”,   „Niech Ci odleci mara” i inne. Jest
też – wraz z Dariuszem Kuberskim – autorem książki pt. „Prawa pokrewne – twórczy wkład arty-
stów wykonawców w wykonanie utworu słowno-muzycznego – analiza problemu w ujęciu teorii mu-
zyki i prawa”. 
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Zakończył się konkurs,
w którym mieszkańcy
Warszawy wybierali
nazwę dla nowych po-
ciągów metra. Walka

była zacięta, warsza-
wiacy oddali niemal 8
tys. głosów. Nowe skła-
dy będą nosić nazwę
„Varsovia”.

Z propozycji nadesłanych
przez mieszkańców Warszawy
komisja w drodze głosowania
wyłoniła 5 nazw. Oprócz nazw
wybranych przez Komisję do gło-
sowania przedstawiona została
również nazwa zgłoszona przez
dostawcę nowych składów, fir-
mę Skoda.

Na nazwy, które zostały
przedstawione do głosowana:
MeWa, Morava, Siréna, Varso-
via, Wavlak, Zygmunt, miesz-
kańcy Warszawy oddali 7698
głosów. Zwycięska okazała się
nazwa „Varsovia”, która w su-
mie zdobyła 2038 głosów, co da-
je prawie 26,5 proc. z całości.
Autorka zwycięskiej nazwy
otrzymała dyplom i pakiet ga-
dżetów od Metra Warszawskie-
go. Dodatkowo weźmie udział
w pierwszym przejeździe no-
wym pociągiem.

45 nowych, sześciowagono-
wych pojazdów metra przyje-
dzie do Warszawy w ramach
umowy podpisanej z czeskim
producentem, firmą Skoda. To
największe zamówienie taboru
w historii warszawskiego metra.
Składy będą nowoczesne, kom-
fortowe i jednoprzestrzenne. Za-
stąpią najstarsze pociągi rosyj-
skie na I linii oraz używane będą
do obsługi ruchu pasażerskiego
na II linii metra.

Varsovia – to nowe pociągi metra



8

Publiczny spór w kwestii
rozbudowy hipermarketu
„Tesco” na ursynowskich
Kabatach toczy się już od
13 lat. Wydaje się, że po
ponad dekadzie blokowa-
nia inwestycji przez oko-
licznych mieszkańców zo-
stał  znaleziony złoty śro-
dek, który spełni oczeki-
wania każdej z zaintereso-
wanych stron. 

W listopadzie 2007 r.
analizowaliśmy w
redakcji  wyłożony

do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (mpzp)
dla obszaru Kabaty – Południe i
ze zdumieniem skonstatowali-
śmy, że znacznie zawyżono
wskaźnik intensywności zabu-
dowy. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warsza-
wy, którego zapisy są dla plani-
stów wiążące, jasno wytyczało
wysokość wskaźnika maksymal-

nie do wartości 1,5. Działka znaj-
dująca się wówczas w posiada-
niu „Tesco” liczy około 40 tys.
metrów kwadratowych, więc
zgodnie z zapisem w studium
hipermarket mógł rozbudować
się do mniej więcej 60 tys. mkw.
Tymczasem czyjaś do dzisiaj nie-
ustalona ręka wpisała do projek-
tu mpzp współczynnik aż 3,5, co
pozwoliłoby inwestorowi na roz-
budowę galerii handlowej do gi-
gantycznych rozmiarów (140
tys. mkw). Obiekt byłby więk-
szy od Galerii Mokotów. Poin-
formowaliśmy o tym fakcie
mieszkańców, co wywołało ma-
sowe protesty. Na sesji Rady
Warszawy w lipcu 2008 r. spra-
wiedliwości stało się zadość, rad-
ni przegłosowali współczynnik
intensywności zabudowy na po-
ziomie 1,5.  

W sprawie rozbudowy
handlowego gigan-
ta na Kabatach nie

ma dwóch prawd. Prawda jest
tylko jedna – nikt nie zdoła prze-

szkodzić właścicielowi terenu w
realizacji swojego projektu, o ile
będzie on zgodny z zapisami
mpzp. Okoliczni mieszkańcy
skarżyli decyzje środowiskowe
oraz domagali się dokonania
przez radę miasta korekt w pla-
nie, m. in. obniżenia wskaźnika
intensywności zabudowy z 1,5
do 0,7. Prawdopodobnie to było
powodem, że szefowie „Tesco”
zdecydowali się pozbyć proble-
mów i wystawić działkę na
sprzedaż. Kupił ją znany polski
deweloper Echo Investment SA.
Udało nam się dotrzeć do szcze-
gółów dotyczących zagospoda-
rowania nieruchomości przez
nowego właściciela. 

Ma tam powstać miej-
sce, które stanie się
naturalnym dopeł-

nieniem dzielnicy, dedykowane
potrzebom lokalnej społeczno-
ści. Projekt przełamie obecną
mono funkcję i zwróci mieszkań-
com Kabat przestrzeń pomiędzy
al. KEN a ul. Wąwozową. Prze-

strzenie publiczne, komercyjne i
prywatne będą się tam ze sobą
łączyć i wzajemnie się przeni-
kać. Ma to być kameralny kom-
pleks budynków otoczonych zie-
lonymi przestrzeniami publicz-
nymi, gdzie pierwszeństwo za-
wsze ma pieszy, a ruch kołowy
schowany jest pod ziemią. Pro-
jekt połączy w sobie wiele funk-
cji: mieszkania, spędzania wol-
nego czasu, rozrywki, pracy, za-
kupów, wydarzeń kulturalnych,
czy jedzenia. Wszystko czego
człowiek spodziewa się od mia-
sta będzie na miejscu na wycią-
gnięcie ręki.

Mówi Marcin Materny,
członek zarządu
Echo Investment:

„Pracując nad koncepcją projek-
tu, wsłuchaliśmy się w potrzeby
mieszkańców dzielnicy i wzięli-
śmy pod uwagę postulaty spo-
łeczne. Wierzymy, że projekt
istotnie poprawi jakość tego frag-
mentu miasta i walory użytkowe
dla mieszkańców”. W środę 23

września o godz. 17.00 odbyła
się telekonferencja, podczas któ-
rej deweloper przedstawił swoją
wizję inwestycji Konferencja
przebiegła w pełnej zrozumie-
nia atmosferze. Co planuje „Echo
Investment” na czterohektaro-
wej działce budowlanej?  W
miejscu ogrodzonego parkingu i
obiektu handlowego starej ge-
neracji powstanie wielofunkcyj-
ny, przyjazny i otwarty kwartał.
Teren wypełnią kameralne bu-
dynki i przestrzenie publiczne –
zanurzone w zieleni i harmonij-
nie wpisujące się w sąsiedztwo,
dzięki przyjaznej skali zabudo-
wy. Projektanci zadbali, by ar-
chitektura łączyła walory este-
tyczne i funkcjonalne.

F undamentem założeń
funkcjonalnych i prze-
strzennych projektu by-

ło stworzenie miejsca, które wyj-
dzie naprzeciw mieszkańcom
Kabat oraz osobom odwiedzają-
cym tę dzielnicę. Będzie to lokal-
ny punkt spotkań integrujący

okolicę wokół różnorodnych ak-
tywności, dbający o różne
aspekty codziennego życia, ła-
two dostępny, by wszystko, co
niezbędne, było pod ręką. A jed-
nocześnie aktywnego i przez ca-
ły rok przyciągającego różno-
rodnością funkcji, będącego sce-
ną dla lokalnych wydarzeń kul-
turalnych, rozrywkowych, re-
kreacyjnych i społecznych. Zie-
leń, będąca jednym z założeń
urbanistycznych Kabat, jest tak-
że ważną cechą nowego projek-
tu. Mieszkańcy zyskają ogólno-
dostępny park, który połączy się
z istniejącym tu skwerem. Od
strony wschodniej ku zachodo-
wi teren będzie łagodnie się
wznosić, by dać zieleni więcej
przestrzeni i schować pod po-
ziomem gruntu część zabudo-
wy. Tak będzie wyglądać ponad-
hektarowy Ogród na Skarpie.

Wnarożniku al. KEN i
ulicy Wąwozowej,
przy wyjściu z me-

tra, zaprojektowano nowy miej-
ski plac – Plac Kabacki, który zaj-
mie powierzchnię 9,4 tys. m.kw.
Podobnie jak Ogród na Skarpie
stanie się on ogólnodostępną
przestrzenią publiczną otwartą
dla wszystkich mieszkańców.
Plac zaprojektowano tak, by
mógł stać się naturalnym miej-
scem spotkań. Wypełnią go ka-
wiarniane i restauracyjne ogród-
ki, zieleń, fontanny oraz mała
architektura.

E cho Investment posta-
wiło na uspokojony
ruch, pierwszeństwo

będą tu miały samochody i rowe-
rzyści, a sam kwartał zostanie
zamknięty dla ruchu samocho-
dowego. Lokalizacja i zintegro-
wanie z miejskimi środkami ko-
munikacji – w tym z metrem –
sprawią, że będzie tu można wy-
godnie dostać się autobusem,
bądź metrem. Inwestor jest goto-
wy do rozpoczęcia budowy na
koniec 2021, jednak jest to uwa-
runkowane uzyskaniem pozy-
tywnych uzgodnień z miastem
oraz społecznością lokalną, jak
również sprawnym i termino-
wym przejściem procesów ad-
ministracyjnych. Echo Invest-
ment zależy na wypracowaniu
najlepszego projektu, który uzy-
ska społeczną akceptację. 

Nam wstępnie mocno
przypadła do gustu
przedstawiona kon-

cepcja zagospodarowania dział-
ki zlokalizowanej w tak presti-
żowym miejscu. Jest to perła Ka-
batów i tak powinna być trakto-
wana tak przez władze dzielnicy,
jak i przez inwestora oraz miesz-
kańców Ursynowa Płd.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
W i z u a l i z a c j e :  E c h o  I n v e s t m e n t

Czy działka u zbiegu al. KEN i ulicy Wąwozowej zostanie wreszcie zagospodarowana?

Śmiałe plany nowego właściciela atrakcyjnej nieruchomości

PPllaacc KKaabbaacckkii

OOggrróódd nnaa sskkaarrppiiee OOrraannżżeerriiaa
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

20. urodziny DOROŻKARNI
Jeden z naszych ukochanych domów kultury kończy 20 lat!

Z tej okazji proponowana jest sentymentalna podróż ulicami
osiedla Siekierki. W programie na piątek, 25 września o godz.
20.00 pokaz spektaklu plenerowego “Bal u Wolanda” na pod-
stawie powieści “Mistrz i Małgorzata”. 

Spektakl można też obejrzeć w sobotę, 26 września o 20.00.
Podwórko Dorożkarni oraz streaming na kanale Dorożkarni na
YouTube.

W sobotę, 26 września 2020 o godz. 13.00 wystartuje Koro-
wód Różnorodności. Będzie się działo!

Przed południem warsztaty tworzenia masek i warsztaty
cyrkowe, a w programie urodzin znajdą się także:

- bębniarze z grupy Ritmobloko
- prezentacje młodych artystów z Dorożkarni
- urodzinowy tort i wspólne zdjęcie.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Rodzinna Sztafeta Pamięci
W dniu 3 października zapraszamy do parku Promenada

na wyjątkowe wydarzenie – Rodzinną Sztafetę Pamięci im.
ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego “Sęka”. Impreza zadebiutowała
w 2019 roku i spotkała się z przychylnym odbiorem aktyw-
nych mieszkańców Mokotowa.

Sztafeta 3x648 m (łączny dystans 1944 metry) to impreza
skierowana do mieszkańców naszej dzielnicy i wszystkich
mieszkańców Warszawy, którzy chcą spędzić aktywnie czas z
rodziną i uczcić rocznicę zakończenia Powstania Warszawskie-
go 1944 roku.Wybór dystansu sprawia, że to idealna impreza
dla rodziców z dziećmi. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe
przypinki z motywem patriotycznym, na mecie czekał będzie
wyjątkowy medal i zaskakujący gorący posiłek, który przywo-
ła klimat starej Warszawy. Udział jest bezpłatny ale wymaga re-
jestracji na https://www.entretiming.pl/sztafeta-pamieci/.

Jak co roku, w trzecim tygodniu
września obchodzimy Europej-
ski Tydzień Zrównoważonego
Transportu. Dla Warszawy
zrównoważona mobilność jest
jednym z priorytetów, dlatego
od wielu lat miasto inwestuje w
rozwój transportu publicznego i
infrastruktury rowerowej.

– Miasto to wspólna przestrzeń, z któ-
rej musimy korzystać odpowiedzialnie.
Odpowiedzialnie, czyli troszcząc się o
wygodę przemieszczania się wszystkich
użytkowników ruchu, a także o środowi-
sko. Pamiętajmy: samochód nie jest je-
dynym środkiem transportu po mieście.
Jeżeli chcemy zadbać o środowisko i
rozładować ruch na stołecznych ulicach,
powinniśmy wszyscy jak najczęściej sta-
wiać na transport publiczny czy jazdę ro-
werem – mówi Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m.st. Warszawy.

Przez ostatnie lata Warszawa wy-
konuje śmiałe i ważne kroki w kierun-
ku osiągnięcia zrównoważonej mobil-
ności. Świadczą o tym inwestycje w
nisko i zeroemisyjne autobusy, rozwój
infrastruktury rowerowej czy zielone
torowiska.

Ekologiczne autobusy
W przyszłym roku na warszawskie

ulice wyjadą kolejne nowoczesne i eko-
logiczne autobusy gazowe (CNG). Na
początku sierpnia Miejskie Zakłady Au-
tobusowe podpisały umowę na dostawę
70 takich autobusów. Rozstrzygnięty
został także przetarg na dostawę 90
przegubowych autobusów gazowych
zasilanych skroplonym gazem ziem-
nym (LNG).

Równocześnie trwają również dosta-
wy autobusów elektrycznych. Cały kon-
trakt obejmuje 130 „elektryków”, które
dotrą do Warszawy do końca listopada
bieżącego roku.

Dla zwiększenia efektywności elek-
trycznych pojazdów MZA budują rów-
nież sieć ulicznych punktów ładowa-
nia autobusów. Ładowarki takie znajdu-
ją się na pętlach Spartańska i Konwik-
torska, umożliwiając pobieranie prądu
przez autobus za pomocą pantografu.

Poza wszystkimi udoskonaleniami
technicznymi, najważniejszą cechą au-
tobusów elektrycznych jest to, że nie
emitują spalin i są ciche, co znacząco
wpływa na poprawę jakości życia w
mieście.

W tej chwili miejski operator dyspo-
nuje flotą 91 autobusów elektrycznych
i 145 gazowych. Do końca 2022 roku
„elektryków” będzie 160, a „gazowców”
305. Wtedy liczba autobusów zero- i
niskoemisyjnych zbliży się do 35 pro-
cent całego taboru MZA.

Miasto stawia również na uprzywile-
jowanie ruchu transportu publicznego.
Odbywa się to m.in. poprzez tworze-
nie wydzielonych pasów ruchu dla au-
tobusów i tramwajów. Według stanu
na wrzesień 2019 w Warszawie funkcjo-
nuje ok. 64 km takich pasów, w tym 5
km, po których mogą poruszać się
wspólnie tramwaje i autobusy.

Metro się rozwija
Obecnie sieć metra składa się z

dwóch linii – M1 i M2. Ich łączna dłu-
gość to niemal 50 km. Druga nitka jest
obecnie rozbudowywana. Aktualnie ma
13 stacji, a docelowo będzie ich 21.
Dzięki temu mieszkańcy Bemowa, Wo-
li i Targówka zyskają szybkie połączenie
z centrum stolicy.

W tym roku miasto zawarło umowę
na dostawę 37 (z opcją 8 dodatkowych)
nowych, 6-wagonowych pojazdów me-
tra. Jest to największe zamówienie w hi-
storii Warszawy. Nowe składy będą ci-
che, komfortowe i docelowo mają zastą-
pić wysłużone pociągi, które wożą pa-
sażerów od 25 lat.

Tramwaje i zielone torowiska
Cała sieć tramwajowa ma długość

136 km i stale się rozwija. Czerwiec
2019 roku zaowocował podpisaniem
umowy pomiędzy Tramwajami War-
szawskimi a Hyundai Rotem Company
na dostawę 123 nowych tramwajów, a
w ramach opcji możliwy będzie zakup
kolejnych 90. Będą to pojazdy przyjazne
środowisku i mieszkańcom, m.in. dzię-
ki możliwości oszczędzania energii i
niższemu poziomowi hałasu. Zostaną
wyposażone w zasobnik energii oraz
skrętne wózki w pierwszym i ostatnim
wagonie, co zapewni cichszą jazdę na
łukach.

Ważnym elementem rozwoju jest
uprzywilejowanie ruchu tramwajowe-
go. Odbywa się to za pomocą nadania
priorytetu w sygnalizacji świetlnej. Pod-
stawową korzyścią jest oszczędność cza-
su. Wzrost prędkości komunikacyjnej
bezpośrednio przekłada się na skróce-
nie czasu przejazdu, co przede wszyst-

kim daje cenne minuty oszczędności
pasażerom, ale także pozwala zmniej-
szyć zapotrzebowanie na tabor tram-
wajowy (proporcjonalne do skrócenia
czasu realizacji kursu). Dodatkowymi
efektami wdrażania priorytetów są tak-
że poprawa bezpieczeństwa i zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej. 

Tory na wszystkich inwestycjach
tramwajowych w Warszawie będą zie-
lone. Dotyczy to zarówno budowanych
torów na Tarchominie, jak i długich
tras, których budowa skończy się w naj-
bliższych latach – trasa do Wilanowa
czy trasa na ulicy Kasprzaka. Łącznie w
następnych latach Warszawa zbuduje
ponad 20 km zielonych torów. Także
wszystkie przygotowywane, ale wstrzy-
mane remonty kapitalne, będą ozna-
czać budowę zielonych torów.  

Obecnie na torach tramwajowych w
Warszawie są już dwa poletka doświad-
czalne z roślinami. Na torach przy ul. 11
listopada i al. Zielenieckiej. Miasto testu-
je jak sadzić rośliny, jaki rodzaj roślin
przyjmie się na danym podłożu i najle-
piej poradzi sobie w trudnych do wzro-
stu bez podlewania i odchwaszczania
warunkach.

Zintegrowany transport
Integracja taryfowa, obejmująca klu-

czowe rodzaje biletów, pozwala zachę-
cić pasażerów do transportu publicz-
nego, a przewoźnicy nie rywalizują ze
sobą, np. poprzez dublowanie kursów
na tej samej linii. Dzięki integracji tary-
fowej kolej stała się pełnoprawnym ele-
mentem transportu publicznego i jest
preferowanym środkiem transportu

wśród mieszkańców okolicznych gmin,
dojeżdżających do centrum miasta.
Ważnym aspektem integracji taryfowej
jest warstwa informacyjna, polegająca
na włączeniu wszystkich środków trans-
portu do przejrzystej i jednolitej mapy
połączeń oraz rozkładów jazdy. Wszy-
scy operatorzy umieszczają w swoich
pojazdach te same schematy połączeń
i oznaczenia. Dodatkowo rozpoznawal-
ność systemu transportowego organizo-
wanego przez ZTM poprawiło wpro-
wadzenie jednego logotypu dla całego
systemu i wszystkich jego składowych
(pojazdy, przystanki, bilety, urządze-
nia, informacja). Dzięki temu pasażer
nie odnosi wrażenia, że korzysta z róż-
nych systemów miejskiego transportu
publicznego.

Aby zachęcić mieszkańców aglome-
racji do pozostawienia samochodu w
domu i skorzystania z transportu pu-
blicznego, w 2016 roku Zarząd Trans-
portu Miejskiego rozszerzył zasięg dzia-
łania 1. strefy biletowej. Miastami prze-
cierającymi szlaki w tym zakresie były
Marki i Ząbki. W chwili obecnej Ło-
mianki, Izabelin i Konstancin zostały
przyłączone do 1. strefy biletowej, a
Czosnów do 2. strefy biletowej. Dzięki
takiemu działaniu mieszkańcy tych
gmin otrzymali możliwość zakupu bile-
tów na takim samym poziomie ceno-
wym, co mieszkańcy Warszawy.

Parkingi przesiadkowe P+R
W Warszawie rozwinięty jest system

parkingów przesiadkowych typu P+R
(Parkuj i Jedź). Funkcjonują przy waż-
nych węzłach przesiadkowych - głównie

przy stacjach metra i kolejowych. Łącz-
nie  funkcjonuje 16 parkingów P+R w
13 lokalizacjach. Rozwój systemu “Par-
kuj i Jedź” został zapisany w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego m. st. War-
szawy i w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Budowa tego typu parkin-
gów została przewidziana również w
dokumencie pn. Strategia Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014-2020+.  

W sumie miejsc parkingowych dla
samochodów jest 4655, dla niepełno-
sprawnych 92, dla rowerów 780. Dodat-
kowym udogodnieniem jest możliwość
skorzystania z 13 stanowisk ładowania
pojazdów elektrycznych.

Rozwój infrastruktury rowerowej
W ciągu minionej dekady warszaw-

ska infrastruktura rowerowa rozrosła
się ponad dwukrotnie. Jeszcze 10 lat
temu rowerzyści mieli do dyspozycji
ok. 275 km wyznaczonych dróg dla
rowerów, aktualnie jest ich niemal
645 km!

W każdym roku miasto stawia na po-
pularyzację ekologicznego środka trans-
portu, jakim jest rower. Nasze działania
przynoszą skutki, bo jak wynika z po-
miarów ruchu, coraz więcej osób prze-
siada się na jednoślady. Warszawiacy
pokochali też system rowerów miej-
skich Veturilo – każdego roku rowery
wypożyczane są kilka milionów razy.

Dzień bez Samochodu
Jak co roku Warszawa świętowała

Europejski Dzień bez Samochodu. Tego
dnia kierowcy mogli korzystać z bez-
płatnych przejazdów komunikacją miej-
ską. Wystarczyło mieć przy sobie do-
wód rejestracyjny swojego pojazdu.

Edukacja wszystkich uczestników ru-
chu jest jednym z priorytetów. Nie ogra-
nicza się jej wyłącznie do dni, w któ-
rych odbywa się ETZT. Różnego rodza-
ju kampanie i warsztaty edukacyjne
trwają przez cały rok. „Wychowanie ko-
munikacyjne”, „Rowerowy Maj”, „Ro-
wer to pojazd”, „Nasza wspólna sprawa,
ekologiczna Warszawa”  czy „Do szko-
ły bez samochodu” to tylko niektóre z
nich. Działania kierowane są do każ-
dej z grup – dzieci, młodzieży, doro-
słych, pieszych, rowerzystów czy kie-
rowców samochodów. K G

Tydzień Zrównoważonego Transportu!

W dniach 19 i 20 września
2020 na mokotowskich
Sielcach odbył się po raz
piąty Festiwal Stanisława
Grzesiuka, zorganizowa-
ny przez Teatr BAZA oraz
Partnerstwo dla Mokoto-
wa “Moje Sielce” we
współpracy z Urzędem
Dzielnicy Mokotów.

Festiwal Grzesiuka w tym ro-
ku był wyjątkowy. Nie tylko dla-
tego, że to jubileuszowa, piąta
edycja, ale również dlatego, że
pierwszy raz organizowany był
w tak zmienionej i trudnej (pan-
demicznej) rzeczywistości, jak
również pierwszy raz jesienią, a
nie wiosną. Ale udało się! Znowu
Stanisław Grzesiuk nas zainspi-
rował, bo przecież w czasach je-
go młodości rzeczywistość także
nie rozpieszczała…. Mimo to,
ludzie spotykali się i czerpali ra-
dość właśnie z tych spotkań. To-
warzyszyła im zawsze muzyka,
śpiew, gwar rozmów oraz są-
siedzka serdeczność. I tak wła-
śnie było w ostatni weekend w
parku Sieleckim. Było muzycz-
nie, teatralnie a przede wszyst-
kim bezpiecznie!

W poszczególnych częściach
festiwalu aktywnie uczestniczy-
li przedstawiciele Zarządu Dziel-
nicy Mokotów na czele z burmi-
strzem dzielnicy Rafałem Mia-
stowskim oraz zastępcami An-
ną Lasocką, Markiem Rojszy-

kiem oraz Krzysztofem Skoli-
mowskim.

Jedną z atrakcji drugiego dnia
festiwalu było premierowe wy-
konanie przez burmistrza Rafa-
ła Miastowskiego jednej z piose-
nek “warszawskiej ulicy” pt.
“Ballada o Felku Zdankiewiczu”.
Burmistrzowi towarzyszyli He-
niek Małolepszy oraz Orkiestra
Ludwika Sarskiego.

Tradycyjnie na terenie Parku
Sieleckiego od południa do wie-
czora odbywały się cieszące się

dużym zainteresowaniem roz-
maite warsztaty i animacje dla
dzieci. Odbył się także konkurs
“Piosenki z Ulicy” na który zgło-
sili licznie swój udział uczestni-
cy nie tylko z rodzimej stolicy.
W tym roku przesłuchania odby-
wały się online, a w niedzielę
ogłoszony został werdykt Jury.
Pierwsze miejsce zajęła “Muzy-
kująca Rodzinka” która wystąpi
na przyszłorocznym festiwalu.

Rozbrzmiewały nuty znane i
lubiane. Wystąpili m. in. Teściowa

Śpiewa, Cyrk w Stolycy, Czess-
band, wspomniany już Heniek
Małolepszy z Orkiestrą Ludwika
Sarskiego, Kapela Sztajer oraz
Nicponie. Ponadto, jak każdego
roku, odbył się spacer z przewod-
nikiem pt. “Sielce Grzesiuka”. Te-
atr Baza wystawił spektakle dla
dzieci “Bajkę o wróżce Matyldzie”
oraz dla widzów starszych “Fe-
rajnę” na podstawie prozy Stani-
sława Grzesiuka. Tradycyjnie
można było również wrzucić coś
warszawskiego “na ząb”.

V festiwal Grzesiuka już za nami

J. TRECZ
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Prawdopodobnie już re-
wolucja neolityczna i wy-
tworzone w ten sposób
pierwsze społeczności
osiadłe posiadały formy
mniej lub bardziej otwar-
te na integrację. Ze wzglę-
du na ówczesną technolo-
gię i wiedzę o świecie cięż-
ko jednak mówić tutaj o
dążeniu do integracji w
ujęciu globalnym. 

Badacze również często uwa-
żają, że geneza procesu ma
swoje źródło w epoce odkryć
geograficznych, dokonywanych
przez Europejczyków od XV
wieku. Należy pamiętać jednak,
że wiedza o świecie była ów-
cześnie niezbyt rozbudowana i
o ujęciu globalnym ciężko by-
łoby tu mówić.

Dopiero rozwój technologicz-
ny, jaki dokonał się w następ-
stwie rewolucji przemysłowej,
pociągnął za sobą powstawanie
i upowszechnienie idei maso-
wych. W XIX wieku narodziły się
nie tylko marksizm, liberalizm i
nowoczesny konserwatyzm, lecz
również ruchy pacyfizmu. Glo-
balizacja zawdzięcza zaś swoje
istnienie przede wszystkim ru-
chom liberalnym. Poprzez han-
del, wyprawy biznesowe, prze-
pływ kapitału i usług doprowa-
dziły one do powstania koncep-
cji „jednego świata”, globalne-
go społeczeństwa, które staje się
coraz bardziej homogeniczne.

Nawet wybitny amerykański
futurolog Alvin Toffler pisał w
swych dziełach, że społeczeń-
stwo informacyjne będzie post-
historyczne. Wydarzenia pro-
wadzące do globalizacji i zani-
kania państwa narodowego na
przełomie XX i XXI wieku są jed-
nak mocno osłabione. Prześle-
dzić można je szczególnie, pa-
trząc na historię najnowszą w
polityce i konflikty regionalne
oraz kulturowych o których pi-
sał amerykański politolog S.
Huntington.

Globalizacja czy 
walki cywilizacji?

Huntington opisuje konflikty
na osi: państwa zachodnie – pań-
stwa prawosławne – cywilizacja
konfucjańska – cywilizacja mu-
zułmańska. Swoimi badaniami
mocno zaprzecza tezie o perma-
nentnej globalizacji. Jego zda-
niem, arbitralne narzucanie war-
tości zachodnich jest jednym z
powodów konfliktów. Już w
1993 roku badacz mówił, że na-
sza cywilizacja natrafi na zdecy-
dowany opór społeczności mu-
zułmańskiej.

“Cywilizacja Zachodu jest
najpotężniejsza i taką przez la-
ta pozostanie, ale potęga ta sta-
je się coraz słabsza – w miarę jak
inne cywilizacje rosną w siłę.
Zachód stara się potwierdzać
swoje wartości i bronić swych
interesów, co stawia społeczeń-
stwa niezachodnie przed wy-
borem. Jedne próbują naślado-
wać Zachód i w taki czy inny
sposób doń dołączyć. Inne, kon-
fucjańskie i muzułmańskie, sta-
rają się rozbudowywać własną
potęgę gospodarczą i militar-
ną, by stawić mu opór i stwo-
rzyć przeciwwagę. Osią polity-
ki światowej w epoce po zim-
nej wojnie jest więc interakcja,
jaka zachodzi między potęgą i
kulturą Zachodu a potęgą i kul-
turą pozostałych cywilizacji.
(...) Wspólne i odmienne cechy
kulturowe określają interesy,
wywołują antagonizmy i wpły-
wają na tworzenie się związ-
ków państw. Najważniejsze kra-
je należą do rozmaitych kręgów
kulturowych. Lokalne konflikty,
grożące przekształceniem się w

wojny na szerszą skalę, to te,
które się toczą między grupa-
mi lub państwami należącymi
do różnych cywilizacji. Główne
modele rozwoju politycznego i
ekonomicznego odmiennie się
kształtują w obrębie poszcze-
gólnych cywilizacji. Główne
sprawy rozgrywające się na are-
nie międzynarodowej dotyczą
różnic między cywilizacjami. Po
długim okresie dominacji Za-
chodu zmienia się układ sił, cy-
wilizacje niezachodnie rosną w

siłę. Polityka globalna stała się
wielobiegunowa i wielocywili-
zacyjna.”

Huntington pisał również o
odrodzeniu politycznego isla-
mu. Zdaniem badacza, była to
potrzeba rewolucyjna i odrzu-
cenie drogi narodowej, propo-
nowanej m. in. przez Turcję.
Wpływ na te wydarzenia mia-
łyby wywierać chaos, dyktatura
i korupcja władzy świeckiej, któ-
rej przeciwstawiana jest suro-
wa i ascetyczna doktryna pra-
wa religijnego – szariatu. “Odro-
dzenie islamu w politycznej po-
staci ma pewne cechy przypo-
minające marksizm: teksty
uznane za święte, wizję dosko-
nałego społeczeństwa, przeko-
nanie o potrzebie gruntownej
zmiany, odrzucenie istniejących
potęg i państwa narodowego, a
także zróżnicowanie doktryny
– od tendencji umiarkowanie re-
formistycznych po rewolucyjne,
sięgające po przemoc. Bardziej
na miejscu byłoby jednak po-
równanie z Reformacją.

Oba ruchy stanowią odreago-
wanie na stagnację i skorumpo-
wanie istniejących instytucji,
opowiadają się za powrotem do
bardziej czystych i wymagają-
cych form reprezentowanych
przez siebie religii, pochwalają
pracę, porządek i dyscyplinę,
znajdują uznanie wśród rodzącej
się dynamicznej klasy średniej.
Oba są złożone, zawierają w so-
bie rozmaite nurty, ale w każ-
dym dwa są dominujące: lute-
ranizm i kalwinizm oraz funda-
mentalizm szyicki i sunnicki.
Można też dostrzec paralele mię-
dzy Janem Kalwinem i ajatolla-
hem Chomeinim, którzy próbo-
wali narzucić swoim społeczeń-
stwom ascetyczną dyscyplinę. “

Amerykański badacz zauwa-
żał również, że prowadzone
wojny będą miały charakter nie-
symetryczny. “Jeśli muzułma-
nie stwierdzają, że Zachód pro-
wadzi wojnę przeciw islamowi,
a ludzie Zachodu mówią to sa-
mo o islamskich grupach, za-
sadny wydaje się wniosek, iż coś
na kształt wojny istotnie jest na
rzeczy. W tej niby-wojnie każda
ze stron stawia na swoje silne
punkty i słabości drugiej strony.
Z militarnego punktu widzenia

jest to przeważnie wojna terro-
rystyczna przeciw potędze lot-
nictwa. Bojownicy muzułmań-
scy wykorzystują otwarty cha-
rakter społeczeństw Zachodu do
podstawiania samochodów-pu-
łapek w upatrzonych miejscach.
Zachodni eksperci militarni ko-
rzystają z otwartego nieba nad
obszarami islamu i zrzucają „in-
teligentne bomby” na określo-
ne cele. Islamiści knują spiski na
życie prominentnych ludzi Za-
chodu, Stany Zjednoczone pla-
nują obalanie ekstremistycznych
islamskich reżimów. W ciągu
piętnastu lat, od 1980 do 1995
roku, jak podaje amerykański
Departament Obrony, Stany
Zjednoczone angażowały się w
siedemnaście operacji militar-
nych na Bliskim Wschodzie,
przy czym wszystkie były wy-
mierzone przeciw muzułma-
nom. Podobnych operacji woj-
skowych nie prowadzono prze-
ciw żadnej innej cywilizacji.”

Huntington nazywał Ukrainę
państwem pogranicza, przez te-
rytorium którego przejdzie kultu-
rowy konflikt między cywiliza-
cjami zachodnią i prawosławną.
“Rosja ma jednak problemy z
obiema sąsiednimi cywilizacja-
mi. W odniesieniu do Zachodu
mają one bardziej krótkofalowy
charakter. Chodzi o konsekwen-
cje końca zimnej wojny, potrzebę
ponownego zdefiniowania ukła-
du sił między Rosją i Zachodem
oraz uzgodnienie przez obie stro-
ny podstawowej równości oraz
stref wpływów. W praktyce ozna-
czałoby to: 1. Zaakceptowanie
przez Rosję poszerzenia Unii Eu-
ropejskiej i NATO o państwa Eu-
ropy Wschodniej i Środkowej na-
leżące do kręgu zachodniego
chrześcijaństwa, a także zobo-

wiązanie Zachodu do niewłącza-
nia do NATO nowych członków,
dopóki Ukraina nie rozpadnie się
na dwa państwa.

Już w latach 90. Huntington
słusznie przewidział, że za ro-
dzącą się powoli się prosperitą
gospodarczą Chin pójdą też am-
bicje polityczne. W czasie, kiedy
spodziewano się upadku komu-
nistycznego kraju amerykański
badacz widział w nim “śpiące-
go smoka”. “Coraz bardziej się
staje prawdopodobne, że Chiny

odzyskają tradycyjną pozycję he-
gemona Azji Wschodniej, a inne
państwa albo będą musiały wte-
dy dołączyć do silniejszego i
przystosować się do nowej sytu-
acji, albo starać się „zrównowa-
żyć” i ograniczyć wpływy Chin.

Badacz pisał również o proble-
mach związanych z naporem
ludności obcych kultur do Euro-
py. Przewidział także, że będzie
on się zwiększał. “Niewielu Fran-
cuzów niepokoi się naporem ze
Wschodu – Polacy są przecież
Europejczykami i katolikami.
Większość nie obawia się także
niearabskich imigrantów z Afry-
ki ani nimi nie pogardza. Obiek-
tem wrogości są przede wszyst-
kim muzułmanie. Słowo ‘immi-
gre’ to właściwie synonim wy-
znawcy islamu, drugiej najwięk-
szej religii Francji (...). We Fran-
cji pojawił się znamienny motyw
demograficznego pesymizmu,
zapoczątkowany przez powieść
Jeana Raspaila z lat siedemdzie-
siątych. (...) żadna przyszłość nie
będzie też trwała w nieskończo-
ność. Nie chodzi tu o to, czy Eu-
ropa zostanie zislamizowana, a
Stany Zjednoczone staną się kra-
jem latynoskim. Problem w tym,
czy Europa i Ameryka staną się
społeczeństwami rozszczepiony-
mi, złożonymi z dwóch odręb-
nych i separujących się wspólnot
z dwóch różnych kręgów kultu-
rowych. Rozwój wydarzeń zale-
ży od liczby imigrantów i zakre-
su ich zasymilowania przez kul-
turę zachodnią.”

Zanikanie 
granic

Z drugiej jednak strony są re-
giony, gdzie wciąż widać efekty
homogenizacji, globalizacji oraz
integracji. Dokonując analizy

kontaktów transgranicznych w
Europie Zachodniej po okresie II
wojnie światowej, należy zauwa-
żyć, że modyfikacji ulegały nie
tylko metody i zasady, ale także
główne cele współpracy. Zasad-
nicza przesłanka w tym wzglę-
dzie, związana z nawiązaniem
współpracy zaraz po zakończe-
niu wojny to zmniejszenie anta-
gonizmów oraz zbliżenie się do
sąsiadujących państw, narodów.

Z biegiem czasu dostrzega-
no, że współpraca może przy-

nosić również wymierne korzy-
ści gospodarcze. W następnym
etapie zaczęto ją określać jako
pomost w zakresie procesu in-
tegracji. Zależność ta posiada
charakter dwustronny. Współ-
praca transgraniczna stanowi
czynnik wspierając integrację,
a jej rozwijanie się z kolei sty-
muluje kontakty na pograni-
czach. Na współdziałanie trans-
graniczne wpływają również
inne, bardziej rozległe zjawi-
ska. Wzrastająca współzależ-
ność, zarówno na poziomie lo-
kalnym, regionalnym, jak rów-
nież na szczeblu państwowym,
wpływa korzystnie na rozwój
kontaktów w ramach współpra-
cy transgranicznej w kwestii
ochrony środowiska, transpor-
tu oraz współdziałania nauko-
wo-badawczego oraz w kwestii
bezpieczeństwa międzynaro-
dowego.

Zjawisko regionalizacji, jak
też współpracy transgranicz-
nej, może być postrzegane jako
reakcja wobec procesu postę-
pującej globalizacji. Zwiększe-
nie dostępu do informacji z ca-
łego świata, dokonujące się
zmiany w technologii, gospo-
darce oraz wzrost konkurencji
powodują nie tylko otwarcie na
świat, ale także chęć do więk-
szego zakresu integracji na niż-
szym poziomie, czyli w swoim
bliższym otoczeniu.

Niezwykle ważna dla rozwo-
ju kontaktów transgranicznych
jest też modyfikacja funkcji gra-
nic. Przestały one być przed-
miotami odgradzającymi, sta-
jąc się przede wszystkim grani-
cami o charakterze administra-
cyjnym. Rola granic przekłada
się znacząco na charakter jak
też intensywność danej współ-

pracy transgranicznej. Znaczą-
cym czynnikiem integrującym
jest budowanie infrastruktury
komunikacyjnej, jak też usuwa-
nie przeszkód w kwestii prze-
pływu osób, towarów czy też
usług. Łatwość w kwestii prze-
mieszczania się jest istotna w
sferze nie tylko społecznej, lecz
także gospodarczej oraz poli-
tycznej. Pomaga to w pokony-
waniu historycznych podziałów
oraz staje się elementem sto-
sunków pomiędzy państwami
jak też stymulantem rozwoju
społeczno-gospodarczego dla
obszarów przygranicznych.

Za taki czynnik rozwojowy
uznać należy też wzrost znacze-
nia regionów na kontynencie eu-
ropejskim, co jest wynikiem po-
stępującego procesu decentrali-
zacji jak też następstwem wzro-
stu świadomości czy też aktyw-
ności regionalnej.

Najczęściej istnienie konflik-
tów zwolennicy integracji i glo-
balizacji tłumaczyli oporem wo-
bec tychże procesów W końcu
lat 60. i w latach 70. wciąż po-
strzegano terroryzm w kontek-
ście rewolucyjnym. Jednak poję-
cie to rozszerzyło się wówczas
na separatystyczne grupy naro-
dowe i etniczne spoza układu
kolonialnego czy neokolonial-
nego, objęło także organizacje
radykalne, motywowane czystą
ideologią.

Na początku lat 80. zaczęto
pojmować terroryzm i działa-
nia zaczepne jako świadomy
sposób destabilizacji Zachodu,
stanowiący część globalnego
spisku. Książki takie jak Sieć
Terroru Claire Sterling propa-
gowały ideę, że na pozór odizo-
lowane incydenty terrorystycz-
ne dokonywane przez odrębne
grupy rozsiane po całym glo-
bie, stanowią w istocie powiąza-
ne elementy wielkiego pod-
ziemnego spisku, kierowanego
z Kremla, a realizowanego
przez państwa satelickie Układu
Warszawskiego w celu znisz-
czenia wolnego świata.

Współcześnie te koncepcje
ewoluują w kierunku spisku kra-
jów takich jak Rosja czy Iran,
których władze nie chcą uczest-
niczyć w procesach globalizacji
ze względu na możliwość utraty
władzy przez autorytarnych
przywódców.

Quo 
vadis?

Nie wiadomo, czy losy świata
będą potoczą się tak, jak opisał to
Huntington. Jego publikacja wy-
warła jednak olbrzymie piętno
na spojrzenie na przemiany cy-
wilizacyjne oraz społeczne. Z
pewnością lektura tego dzieła
pozwala na otwieranie dyskusji
o historyczności danych społe-
czeństw i praw rządzących poli-
tyką międzynarodową.

Z drugiej jednak strony ist-
nieją regiony świata, gdzie inte-
gracja toczy się w bardzo szyb-
kim tempie. Także mimo po-
działów, o których pisał Huntig-
ton należy podkreślić, że po-
stęp technologiczny obejmuje
nawet kraje, które nie uczestni-
czą jako organizmy państwo-
we w globalizacji. W tym wy-
padku można posłużyć się
przykładem popularności glo-
balnych social mediów oraz in-
nych elementów globalnej sie-
ci, za pomocą których odbywa
się niezwykle ważny transport
idei. Arabska Wiosna Ludów
była przykładem właśnie zdol-
ności mobilizacji społecznej
pod wpływem niezadowolenia,
jak i globalizacji.

P i o t r  C e l e j
F o t .  P i x a b a y

Huntington przewidział wojny i dezintegracje

Globalizacja to koniec historii?
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Trener Krzysztof Ziemiański z powodze-
niem rewanżuje się swojemu konkuren-
towi Adamowi Wyrzykowi za nieszczęśli-
wą porażkę w tegorocznych gonitwach
Derby. Ziemiański uważa, że przegrał
Derby w niesportowej walce. W minioną
niedzielę po raz kolejny pokazał Wyrzy-
kowi miejsce w szeregu.

Podopieczny Adama Wyrzyka, ogier Night
Thunder wygrał w lipcu Derby, bijąc trenowane-
go przez Krzysztofa Ziemiańskiego dzielnego Ti-
memastera o około pół długości. Zdaniem części
środowiska wyścigowego, doszło do niesporto-
wej rozgrywki, ponieważ Night Thunder, dosiada-
ny przez czempiona Szczepana Mazura, został na
końcowej prostej pobudzony batem aż 10 razy,
choć przepis zezwala tylko na 6 uderzeń. Mazur
został obłożony karą pieniężną, a zespół pracują-
cy w stajni Ziemiańskiego dyszał żądzą rewanżu.
Wpierw ich Night Tornado rozprawił się w na-
grodzie Pink Pearla z podopiecznym Wyrzyka
ogierem Snow Storm’em. Przed klasycznym bie-
giem St. Leger ktoś napisał w Internecie: „Pierwej
piekło zamarznie, niż Ziemiański pozwoli wygrać
Wyrzykowi w tym sezonie którąkolwiek z presti-
żowych nagród”. 

Na razie ta dosyć oryginalna przepowiednia
sprawdza się. W dystansowym klasyku St. Leger
(2800 m) Night Tornado ze stajni Krzysztofa Zie-
miańskiego lekko ograł derbistę Night Thundera,
natomiast w minioną niedzielę Timemaster roz-
niósł w prestiżowym i wysoko dotowanym biegu
Westminster Freundschaftspreis faworyzowane-
go Plontiera. Ciekawe, jak dalej potoczy się ry-
walizacja tych dwóch trenerów w wyścigach po-
za grupami. Do kolejnej potyczki pomiędzy Night
Thunderem i Night Tornado dojdzie zapewne w
Wielkiej Warszawskiej, która w tym roku zostanie
rozegrana już za około 3 tygodnie, w niedzielę 11
października. Zapowiada się fascynujące wido-
wisko sportowe, ponieważ w zapisie do tej goni-
twy znalazła się także ubiegłoroczna derbistka,
klasowa Nemezis oraz ścigający się w Czechach,
Niemczech, we Francji, a nawet na prestiżowym
brytyjskim torze w Ascot sześcioletni Nagano
Gold, który ma na koncie ponad ćwierć miliona eu-
ro wygranych nagród. 

Najważniejszym wydarzeniem ostatniej dwud-
niówki na Służewcu był wspomniany wyżej nie-
dzielny wyścig Westminster Freundschaftspreis
(2000 m) z pulą nagród 126 tys. zł. Wystartowa-
ło w nim tylko 5 koni, role faworytów przypadły 4-
letniemu Plontierowi oraz 3-letniemu Timema-
sterowi, który był trzeci w tegorocznych Derby. Na
wolne prowadzenie zdecydował się Szczepan Ma-
zur dosiadający Plontiera i zapewne planował ro-
zegranie wyścigu w swoim stylu – doprowadzenie
stawki do ostatniego zakrętu i gwałtowna uciecz-
ka na ostatniej prostej. Już raz w tym sezonie Plon-
tierowi udała się taka sztuka. Ale Martin Srnec na

Timemasterze nie dał się oszukać.  Był czujny i po
wyjściu na prostą Timemaster oddał kapitalny fi-
nisz, gubiąc rywali. Plontier minął celownik dopie-
ro trzeci, ponieważ dał się jeszcze ograć grupo-
wemu ogierowi Airy Boy. Właścicielami Timema-
stera są stajnia Niespodzianka, Marianna Surtel
oraz Aleksandra i Tomasz Oświecińscy. 

Do sensacji doszło w sobotniej gonitwie o Na-
grodę Przedświta (1600 m). Zdecydowanym zwy-
cięzcą okazał się ogier Crazy Bull ze stajni Macie-
ja Jodłowskiego, dosiadany przez Antona Turga-
jewa. Koń ten błyszczy w tym sezonie kapitalną
formą – w siedmiu startach odniósł już trzy zwy-
cięstwa i czterokrotnie mijał celownik jako drugi.
Czapki z głów. Nagroda Amuratha dla koni arab-
skich padła łupem ogiera Samonlau ‘OA, którego
trenuje debiutująca w tym roku w roli trenera
Cornelia Fraisl. Nie widać po niej debiutanckiej tre-
my, gdyż w rankingu trenerów zajmuje drugie
miejsce z 30 wygranymi gonitwami. W sobotę
podopieczni pani Fraisl triumfowali aż w trzech go-
nitwach, ona sama zaś rozbiła na dosiadanym
wałachu Ouzbeks du Panjshir stawkę wymagają-
cych rywali. Była to wygrana palce lizać. Nato-
miast podczas Derby dla kłusaków francuskich z
pola wiało nudą, kilka koni zostało zdyskwalifiko-

wanych za przejście w galop. Ostatecznie lekko
wygrała faworytka klacz Goteborg.

Dobre wieści nadeszły z Mediolanu. W gonitwie
z cyklu UAE President Cup (G2, 2000 m) trzecie
miejsce zajął ogier Shadwan Al Khalediah ze służe-
wieckiej stajni Macieja Kacprzyka pod włoskim dżo-
kejem Antonio Fresu. Piąte miejsce w tym wyścigu
wywalczyła koleżanka stajenna Shadwana, klacz
Amway Al Khalediah. Oba nasze araby reprezentu-
ją stajnię Polska AKF. Jako pierwsza w tej gonitwie
minęła celownik trenowana we Francji angielskiej
hodowli pięcioletnia klacz Jaazmah Athbah, którą
dosiadał francuski czempion Gérald Mossé. 

Wracając na Służewiec, informujemy o kata-
klizmie komunikacyjnym na tamtejszym parkin-
gu. Na potrzeby rozgrywanych w czterech konku-
rencjach zawodów jeździeckich “Warsaw Jum-
ping”, które są zaplanowane w dniach 30.09-4.10,
urządzany jest na sporej części parkingu stadion
jeździecki z trybunami dla widzów. Minister rol-
nictwa i rozwoju wsi wsparł organizatorów kwo-
tą miliona złotych, które zostaną przeznaczone na
nagrody. Jest to impreza ogólnopolska o prestiżo-
wym znaczeniu. Oczywiście nie mamy nic prze-
ciwko tym zawodom, ale w dniach 3-4 paździer-
nika jednocześnie odbywać się będzie na Służew-
cu planowana dwudniówka wyścigowa, więc or-
ganizacja miejsc parkingowych dla graczy oraz
pasjonatów wyścigów konnych staje się istotną
kwestią. Należy mieć nadzieję, że organizator go-
nitw urządzi w jednym miejscu parking przezna-
czony wyłącznie dla chętnych oglądania wyścigów
konnych. Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

F o t o :  To t a l i z a t o r  S p o r t o w y

Pasjonująca rywalizacja końska na Służewcu

Timemaster nie miał litości dla Plontiera
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Już ponad 100 tysięcy nieuczciwych kie-
rowców „złapały” auta kontrolujące
opłaty za parkowanie. Miasto odebrało
właśnie trzeci pojazd, który od 7 wrze-
śnia kontroluje rozszerzoną strefę płat-
nego parkowania.

7 września Strefa Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) rozszerzyła się o 7,8 tys. miejsc
postojowych i obejmie znaczny obszar Pragi-Północ
oraz Woli. Aby skutecznie kontrolować nową stre-
fę, powiększono flotę e-kontroli. Właśnie dotarł
trzeci pojazd wyposażony w kamery i czujniki do
kontrolowania opłat parkingowych. Dostarczyła go
warszawska firma Smart Factor, w ramach podpi-
sanej w zeszłym roku umowy na uruchomienie
systemu elektronicznej kontroli w mieście.

Trzecie auto do e-kontroli to nissan leaf, po-
dobnie jak dwa pozostałe auta użytkowane od
początku roku. Samochód wyposażony jest w ze-
staw kamer i czujników umieszczonych na da-
chu, które sprawdzają czy kierowca zaparkowane-
go w SPPN pojazdu zapłacił za postój. Kamery
skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparko-
wanych w SPPN i przekazują te dane do bazy Za-
rządu Dróg Miejskich, który zweryfikuje opłaty za
dany pojazd.

Podobnie jak dwa poprzednie nissany, nowy le-
af jest elektryczny. Jednak tylko on – jak na razie –
posiada zielone tablice rejestracyjne. Są one wyda-
wane od 1 stycznia tego roku, a pozostałe auta do
e-kontroli zarejestrowano jeszcze w poprzednim.

Przed rozpoczęciem służby, trzeci samochód
do e-kontroli został dodatkowo wyposażony w
specjalny czytnik RFID. Dzięki temu automatycz-
nie rozpozna etykietę naklejoną na Kartę Honoro-
wą, Kartę Powstańca i Kartę N+, uprawniające do
bezpłatnego postoju w SPPN.

System elektronicznej kontroli strefy z parkoma-
tami funkcjonuje od 7 stycznia. Tego dnia po raz
pierwszy na ulice wyjechały elektryczne auta z
charakterystycznym pudłem na dachu. Do 31 lip-
ca skontrolowały w sumie 679 741 pojazdów za-
parkowanych w strefie.

Po systemowej weryfikacji naliczamy właści-
cielowi auta opłatę dodatkową. Do tej pory dwa
auta pozwoliły na wystawienie 100 241 opłat do-
datkowych. W tym samym czasie piesze patrole
ukarały 116 524 kierowców.

System e-kontroli jest bardzo precyzyjny. Ska-
nuje tylko tablicę rejestracyjną kontrolowanego
pojazdu, automatycznie wymazuje wszystkie ob-
razy i wizerunki osób, które mogą pojawić się
podczas robienia zdjęć. Kontrola wykonywana
jest dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po to,
aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których
kierowcy właśnie idą do parkomatu.

Numery umieszczone na sfotografowanych ta-
blicach są automatycznie porównywane z bazą za-
wierającą wniesione opłaty za parkowanie. Nume-
ry samochodów, których kierowcy zapłacili za po-
stój, mieli abonament lub zapłacili poprzez apli-
kację mobilną, są od razu kasowane. System prze-
kazuje jedynie numery rejestracyjne tych aut, któ-
rych kierowcy nie uiścili opłaty w SPPN, mimo
że powinni to zrobić.

Samochody do e-kontroli wspomagają piesze
patrole. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie
częstotliwości kontroli w całej strefie, co ma znie-
chęcić kierowców do parkowania bez zapłaty. Ko-
lejnym krokiem w tym kierunku jest podniesienie
opłaty dodatkowej. Od 7 września będzie ona wy-
nosiła 250 zł. Osoby, które opłacą ją w ciągu tygo-
dnia, skorzystają z niższej stawki (170 zł).

z d m . w a w . p l

E-kontrola w stolicy działa w pełni

Stało się już tradycją, że
Dom Sztuki SMB „Jary”
na Ursynowie bierze
udział w Ogólnopolskim

Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga.
Twórcą i duszą Festiwalu
jest pozytywnie zakręcony

na punkcie kultury pol-
skiego międzywojnia, do-
skonale znany z łamów
„Passy” ursynowianin
Wojciech Dąbrowski.

Tegoroczna, już XVIII edycja
Festiwalu, który odbywa się zwy-
kle w maju, została z powodu
epidemii koronawirusa przesu-
nięta na wrzesień. Koncertowi
w Domu Sztuki, zatytułowane-
mu „Czar piosenki retro”, jak
wszystkim pozostałym towarzy-
szyły obostrzenia. Nie zdusiły
one jednak urokliwej, sentymen-
talnej, czasem dowcipnej aury,
jaka unosi się nad nieśmiertelny-
mi przebojami, śpiewanymi nie-
gdyś przez Tolę Markiewiczów-
nę, Hankę Ordonównę, Aleksan-
dra Żabczyńskiego czy patrona
Festiwalu – Mieczysława Fogga. 

W Domu Sztuki usłyszeliśmy
je w stylowych wykonaniach
Barbary Kucińskiej, nestora Ta-
deusza Woźniakowskiego, Woj-
ciecha Dąbrowskiego oraz pia-
nisty Macieja Klocińskiego. Pu-
bliczność była pod wrażeniem,
wcześniej zaś, zanim z estrady
popłynęły dźwięki muzyki, ser-
decznie powitała nowego dyrek-
tora Domu Sztuki Sławomira
Gąsiewskiego, którego przedsta-
wił dotychczasowy dyrektor, An-
drzej Bukowiecki, odchodzący
na emeryturę. 

Pan Andrzej chyba jednak nie
rozstaje się z placówką na do-
bre, zapewne będzie z nią współ-
pracować. Słuchacze koncertu
„Czar piosenki retro” odśpiewa-
li mu „Sto lat”.

K o s

W Domu Sztuki jak za dawnych lat...
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Nieco starsi czytelnicy naszego tygodnika zapewne pamiętają, że jeszcze
niedawno (ach, jak to szybko zleciało) kino w znacznej mierze tworzy-
li wybitni, znani na całym świecie aktorzy. Były to wielkie gwiazdy

świecące własnym światłem. Zdarzało się, że popularność i sława przytłaczały ich
samych, a kariery były pod lupą mediów wychwytujących najdrobniejsze szcze-
góły, zwłaszcza rozmaite skandale z życia prywatnego. 

Rewelacje dotyczące obecnych gwiazd nie robią już takiego wrażenia. I trudno się dziwić. Bo czyż
można ekscytować się faktem, że Kelly Osborn schudła? Nawet , jeśli jest to 40 kg w ciągu 4 mie-
sięcy. Na kim zrobić może wrażenie to, że Ryan Reynolds zadeklarował wysoką nagrodę za odna-
lezienie zagubionego misia? A może zrobił to, aby o sobie przypomnieć. Ten czy inny kontrolowa-
ny „przeciek” do mediów o znalezieniu nowego partnera czy partnerki lub o zostaniu rodzicem nie
zmienia obrazu współczesnego kina. Obecna plejada gwiazd, czy raczej gwiazdek, to już nie to sa-
mo, co supergwiazdy lat 30. 40. 50. 60. albo 70. Wtedy ukształtowała się grupa czołowych gwiazd
filmowych, odtwórców znaczących ról, które przeszły trwale do historii kinematografii. 

Dzisiejszy zmierzch gwiazd kina jest w dużej mierze skutkiem braku znaczących superproduk-
cji rozpalających wyobraźnie i budzących ciekawość wśród widzów. Jedną z przyczyn tego stanu
rzeczy jest fakt, że rynek filmowy zdominowały seriale. Aktorzy grający w wielosezonowych tasiem-
cach mogą się opatrzyć, w przeciwieństwie do filmów, po których zwykle zostaje u widza pewien
niedosyt. Zwłaszcza że niemal zawsze kolejne sezony prawie wszystkich seriali są coraz gorsze, aż
w końcu znudzą się nawet najwierniejszym fanom. 

Coraz mniejsze zainteresowanie budzą też rozpisujące się na temat gwiazd, gwiazdek i celebry-
tów tabloidy. Głównym medium poświęcającym im jeszcze wiele miejsca jest Internet. Można w nim

znaleźć niemal wszystko na każdy te-
mat, ale to sprawia, że niektóre infor-
macje giną w natłoku pozostałych.
Paradoksalnie, kino z czasem straciło
na atrakcyjności, a wraz z nim aktorzy.
Żeby nie być gołosłownym, przypo-
mnę, że najlepsze czasy dla kina to
lata 30. i 40. Widać to dobrze na przy-
kładzie Hollywood, dla którego ten

właśnie czas to tzw. „złote lata”. I nic dziwnego, to wtedy ukształtował się podział na poszczegól-
ne gatunki filmowe jak: melodramat, stworzona przez reżysera Macka Sennetta komedia slapstick,
film gangsterski, western, kreskówki, z których zasłynął szczególnie Walt Disney, film biograficz-
ny, musical etc.

Wielkie wytwórnie filmowe miały swoje gwiazdy. Niektóre z nich zaczynały jeszcze w czasach ki-
na niemego – jak: Pola Negri, słynny przystojniak Rudolph Valentino, Gloria Swanson, Mary Pick-
ford, Lillian Gish, Douglas Fairbanks i inni. Wprowadzenie dźwięku w 1927 okazało się przełomem
dla kinematografii amerykańskiej, ale także światowej.

Gwiazdy kina niemego nie zawsze odnajdywały się w nowych warunkach. Pojawienie się kina
dźwiękowego stworzyło szansę wielkim filmowym osobowościom, takim jak: Greta Garbo, Joan
Crawford, Judy Garland, Clark Gable, Spencer Tracy, James Stewart, Mickey Rooney, Bette Davis,
Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor, Errol Flynn, Edward G. Robinson, James Cagney, Peter Lorre
(kolejność jest przypadkowa i nie ma związku z oceną aktora).

Kręcenie filmów na całym świecie stało się biznesem mogącym przynieść wielkie duże pieniądze.
Tam, gdzie są pieniądze i dochodowy przemysł odwołujący się do ludzkich emocji, muszą też być
beneficjenci takiego stanu rzeczy. Bardzo szybko bohaterowie tego biznesu stali się luminarzami
znajdującymi w centrum wielbicieli kina. Niemal każdy człowiek na wszystkich kontynentach
mógł bez trudu wymienić dziesiątkę najbardziej popularnych aktorek i aktorów o statusie gwiaz-
dy. To samo dotyczyło reżyserów. Niestety, dziś byłby z tym spory problem. 

Niektórzy uważają, że w kinie wszystko już było. Patrząc na to, co proponują dzisiejsi twórcy ki-
na, trudno się z tym nie zgodzić. No cóż, wszystko ma swój koniec. Czarę goryczy dopełnia to, że
do filmu wkraczają pozaartystyczne elementy –  poprawność polityczna, parytety uwzględniają-
ce udział aktorów z mniejszości narodowych czy określonej orientacji seksualnej. Tego rodzaju od-
górne zarządzanie kinematografią może sprawić, że urok filmowych gwiazd i samego kina jeszcze
bardziej zblednie.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Oscarowe parytety...

Miłościwie nam panujący pokłócili się o ustawy o ochronie zwierząt fu-
terkowych oraz o ochronie urzędników przed odpowiedzialnością
karną za grzechy popełnione podczas pandemii Covid-19 i zaczęli

straszyć się rządem mniejszościowym lub przyspieszonymi wyborami. Tymcza-
sem wieść gminna niesie, że spór pomiędzy panami Zbigniewem Ziobro i Jaro-
sławem Kaczyńskim wcale nie dotyczy wymienionych ustaw. Kością niezgody ma być prokurator
krajowy Bogdan Święczkowski, nazywany ze względu na potężne gabaryty “Godzillą”. Ponoć pra-
wa ręka Zbigniewa Ziobro jest w posiadaniu “kwitów” na małżeństwo Morawieckich. Ale Morawiec-
ki jest kolei prawą ręką Prezesa i przewidywanym następcą na fotelu szefa PiS. Oczywiście w ko-
alicji rychło zapanuje zgoda, bo Ziobro, owszem, może zgrywać twardziela i ważniaka, ale w me-
diach. Dla Prezesa jest jedynie ogonem, który usiłuje kręcić psem – takim politycznym drobnoustro-
jem. Dlatego Zbyszek łacno spokornieje, a my będziemy obserwować co zrobi z “Godzillą”. Jeżeli
prokurator krajowy szybko zniknie z pola widzenia, potwierdzi się wieść gminna, że to on, a nie fu-
trzaki, był powodem tarć w koalicji. 

Co zaś do ochrony futrzaków przed nożem hodowców, to dla mnie jest to kolejna brednia wymy-
ślona przez obrońców zwierząt. Nie podważam słuszności twierdzenia o cierpieniach hodowlanych
norek czy innych łasicowatych. Wkurza mnie selektywność w działaniach obrońców zwierząt. Czy
masowo szlachtowane świnie, prosięta, krowy, cielęta, barany, jagnięta i wszelkiego rodzaju drób
mniej cierpią podczas ich zarzynania niż futrzaki? Pewien mądrala zawodowo trudniący się ochro-
ną zwierząt starał się nieudolnie tłumaczyć, że świnie, krowy, drób i inne są niezbędnym pokarmem
dla człowieka, dlatego (w domyśle) można je zarzynać i ćwiartować. Miałem ochotę wejść do te-
lewizora i przegonić gościa solidnym kopniakiem w tyłek.  Wygadywał bowiem bzdury, bo wcale
nie jest prawdą, że wieprzowina, wołowina, drób i pozostałe są NIEZBĘDNE człowiekowi do życia.
Miliony wegetarian i wegan są na to najlepszym dowodem. Dla mnie, człowieka wrażliwego,
znacznie boleśniejszy jest widok zarzynanego cielęcia, prosięcia, czy jagnięcia niż futerkowego
szczura, choć i jego żal. 

Polska zajmowała drugie miejsce w produkcji i eksporcie futer m. in. z norek, co zasilało bu-
dżet państwa setkami milionów złotych. Po przyjęciu fatalnej ustawy na nasze miejsce wej-
dą najwięksi producenci skór norek na świecie – Dania, na którą przypada ponad połowa świa-

towej produkcji, Holandia, Norwegia, Finlandia i Szwecja. Mądrzy zacierają ręce, głupcy natomiast
cieszą się, że okazali serce i uratowali życie norkom z rodziny łasicowatych. Nie jesteśmy – jak sąsie-
dzi Niemcy –  narodem odkrywców i wynalazców. Nie jesteśmy narodem postępowym – jak na przy-
kład Skandynawowie, sąsiedzi zza Bałtyku. Nie jesteśmy pragmatyczni i zorganizowani jak graniczą-
cy z nami od południa Czesi, którzy odrzucili drogą ofertę zakupu amerykańskich samolotów bojowych
F-16 i wzięli w leasing dużo tańsze szwedzkie wielozadaniowe SAAB JAS 39 Gripen, które potem ku-
pili od Szwedów za bezcen. Koncentracja przemysłu motoryzacyjnego, czyli produkcji i projektowa-
nia w tym sektorze w Republice Czeskiej jest jedną z najwyższych na świecie. Z produkcją 107.5 sa-
mochodów na 1000 osób Czesi utrzymują wiodącą pozycję wśród czołowych producentów aut oso-
bowych pod względem produkcji na mieszkańca. Natomiast pod względem ilości produkcji Czechy
zaliczane są do pierwszej piętnastki(!) największych producentów samochodów osobowych. 

Mało kto w Polsce wie, że nie Szwecja, nie Niemcy i nie Dania, ale właśnie Czechy przodują dziś
w Europie w produkcji erotycznej, a
Praga jest europejską stolicą erotycz-
nego biznesu. Jedynym miastem na
świecie, gdzie powstaje więcej eroty-
ki niż w Pradze, jest Los Angeles. Ale
w Czechach nie rządzą biskupi, a cze-
scy politycy nie uczestniczą w mszach
świętych, pielgrzymkach i w proce-
sjach. Tam dawno przyjęto ustawę

reprywatyzacyjną, wypłacono Bogu co boskie i odesłano kler do kąta na zasadzie “łapy precz od po-
lityki i gospodarki”. Jeśli dodamy do miliardowych zysków z erotyki równie wysokie zyski dla pań-
stwa ze sprzedaży znakomitego samochodu skoda, czy pożądanego na całym świecie pistoletu CZ
75, nie da się zaprzeczyć, że dla kilkumilionowych Czech licząca prawie 40 milionów mieszkańców
Polska może być klasycznym “cienkim Bolkiem”. 

My z małymi Czechami nie możemy równać się właściwie w niczym – nie mamy nawet własnej
marki samochodu czy choćby motocykla. Byliśmy numerem dwa na świecie w produkcji i ekspor-
cie futer z norek, to już coś. Niestety, dzięki aktywności kilkuset nawiedzonych polityków i aktywi-
stów już nim nie jesteśmy. Tej wysokiej pozycji nigdy nie odbudujemy. U nas produkcja, owszem,
także wre, ale jedynie w szklanych biurowcach. Buduje się ich coraz więcej, choć produkuje się tam
jedynie marzenia i coraz skuteczniejsze techniki oszustwa. I efekty są. To dzięki umiejętności łatwe-
go wchodzenia do głów Polaków jesteśmy w czołówce światowej, jak idzie o nabywanie tak zwa-
nych suplementów diety, czyli placebo pomagającego ludziom chorym niczym umarłemu kadzidło
(czytaj też – bezwartościowego pseudomedycznego gówna). W 2018 r. wydatki Polaków na leki OTC
(wydawane bez recepty) i suplementy diety sięgnęły prawie 13,3 mld zł, o 7 proc. więcej niż rok
wcześniej. To najlepsze świadectwo poziomu naszej (nie)świadomości. 

Na deser temat, który coraz częściej powoduje u mnie odruch wymiotny – wyczyny polskich
celebrytów mianowicie. W dobie pandemii coraz więcej osób z tego grona zwraca się do lu-
dzi z prośbą o wsparcie i pomoc. Pandemia wymusiła odwołanie wszystkich koncertów oraz

zamknięcie kin, teatrów i innych centrów kultury. Już po czterech dniach od ogłoszenia pandemii na-
si twórcy zareagowali licznymi apelami o wsparcie, w tym także o zrezygnowanie z domagania się zwro-
tów za kupione już bilety. To żenujące. Showman Krzysztof Skiba stwierdził, że ma już dość utyskiwa-
nia ludzi z branży. „Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty czy spektakle. Stękają jak
dziady kościelne, że stracą pieniądze. No trudno, wszyscy, oprócz producentów maseczek ochronnych
i płynów dezynfekujących, stracą. Nie tylko artyści są w trudnej sytuacji”. Zdaniem Skiby, przyzwo-
itość nakazuje w trudnych czasach myśleć nie tylko o sobie. Wezwał przy okazji koleżanki i kolegów
do refleksji oraz przewartościowania życia podczas lekcji, jaką daje nam wszystkim koronawirus.

Zastanawiam się, jak ci ludzie żyją, skoro już po kilku tygodniach załamania rynku cierpią i skar-
żą się, że nie będą mieli za co płacić rachunków. Tym bardziej, że do chóru narzekających zapisali się
wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. złotych i więcej! Krzysztof Skiba słusznie pyta:
“Po jaką cholerę kupowaliście drogie auta i jak idioci braliście kredyty na luksusowe mieszkania i do-
my?”. Ta żebranina wkurza mnie na maksa, bo świadczy o tym, że większość tak zwanych (dla mnie
malowanych) gwiazd żyje ponad stan, a kiedy pojawi się smród przy tyłkach, błagalnie wyciągają ła-
py do nas, zwykłych ludzi pracujących za kilka tysięcy złotych miesięcznie i borykających się z codzien-
nymi problemami. W kontrze do tych darmozjadów i artystycznych miernot przedstawię artystycz-
nego kolosa mającego serce na dłoni. Keanu Reeves, megagwiazda amerykańskiego kina, został po-
rzucony przez ojca w wieku 3 lat. Jest dyslektykiem, a jego marzenie o zostaniu hokeistą zostało zni-
weczone przez ciężki wypadek motocyklowy. Córka aktora zmarła podczas porodu, żona zginęła w
wypadku samochodowym, a najlepszy przyjaciel River Phoenix odszedł z powodu przedawkowania.

T en ciężko dotknięty przez los artysta korzysta z każdej okazji, by wspierać potrzebujących. Na
planie filmu „Dom nad jeziorem” przypadkowo usłyszał, że jedna z szatniarek straci dach nad
głową, jeśli natychmiast nie spłaci 20 tys. dolarów zadłużenia. Tego samego dnia Keanu wpła-

cił tę kwotę na konto bankowe kobiety. W swoje urodziny 2 września kupił francuską bułeczkę drożdżo-
wą z jedną świeczką, którą spożywał przed piekarnią, stawiając kawę osobom chcącym z nim poroz-
mawiać. Po zainkasowaniu gigantycznych gaży za rolę w trylogii “Matrix” przekazał ponad 50 milio-
nów funtów (!) pracownikom, którzy dbali o kostiumy i efekty specjalne, bowiem jego zdaniem to oni
byli prawdziwymi bohaterami trylogii. Podarował też po kultowym motocyklu Harley-Davidson każ-
demu z biorących udział w filmie kaskaderów. Dla pozyskania roli w filmach z udziałem swoich idoli
(“Adwokat diabła” z Alem Pacino i “Sezon rezerwowych” z Gene’m Hackmanem) godził się na obniże-
nie swojego honorarium nawet o 90 procent. W 1997 roku paparazzi przyłapali go, jak beztrosko spę-
dzał poranek z menelem na jednej z ławek w parku miejskim. Przez kilka godzin udzielał mu porad na
życie.  Keanu Reeves jest wyjątkowy w aktorskim gwiazdozbiorze, ponieważ nigdy nie robi nic na po-
kaz. Corocznie przekazuje astronomiczne kwoty szpitalom, żądając w zamian jedynie dyskrecji. Nikt
nie wie i nikt się nie dowie, ile milionów przekazał na leczenie bezdomnych chorych. Ten wspaniały fa-
cet mógłby kupić wszystko, ale zamiast kupować i opływać w luksusy, woli wspomagać bliźnich. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jutro będzie futro? Ależ skąd!

„Niektórzy uważają, że w kinie
wszystko już było. Patrząc na
to, co proponują dzisiejsi
twórcy kina, trudno się z tym
nie zgodzić”

„Polska zajmowała drugie
miejsce w produkcji i  ekspor-
cie futer m. in. z norek, co 
zasilało budżet państwa 
setkami milionów złotych”

Koleżka Leszka w Suwałkach
Przyłapał go na przechwałkach.

Łgał, że z nim mieszka
Królewna Śnieżka,

A spał u Koszałka Opałka.

Kumpel Leona w Suwałkach
Uchodził dotąd za śmiałka.

Mit prysł, gdy żona
Mocno wkurzona

Zrobiła użytek z wałka.

Hitem kucharza w Suwałkach
Jest pierś bażanta w kawałkach.

Rzadko się zdarza
Tak smaczny bażant,

Lecz gdzie – pytają – gorzałka?

Wczoraj doktora w Suwałkach
Zauroczyła Rusałka.

Mówi, że chora,
Ma dość jeziora,

Więc noc z nią spędził na działkach.

Raz matematyk w Suwałkach
Rzekł: Po cholerę mi całka?

Chcę być bogaty!
Precz aksjomaty!

Już lepiej grać na cymbałkach.

Co warto zwiedzić w Suwałkach?
Pytam małego Michałka.

Bez zająknienia
Z dumą wymienia:

Plac Piłsudskiego (Marszałka).
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O ofiarach nie pamiętamy...

L e c h  K r ó l i k o w s k i

J ego utworzenie  było
sprzeczne z postanowie-
niami traktatu peters-

burskiego o trzecim rozbiorze
Polski, a także sprzeczne z inte-
resami Prus  i Austrii, albowiem
to z ziem wcześniej do nich na-
leżących utworzono najpierw
Księstwo Warszawskie, a na-
stępnie Królestwo Polskie. Jest
wiele różnych interpretacji
przyczyn takiej postawy impe-
ratora Rosji. Faktem jest jednak,
że Aleksander I był  najbardziej
ze wszystkich carów  przychyl-
ny Polsce i Polakom, co nie
oznacza, że interesów Rosji nie
stawiał na pierwszym miejscu.
W opisie tamtych czasów – mo-
im zdaniem – należy także za-
uważyć  tezę Aleksandra Bo-
cheńskiego, że dzielna postawa
polskich legionów u boku Napo-
leona wręcz zachwyciła cara,
który zaczął zabiegać  o pozy-
skanie tego wojska. Bocheński
napisał m. in.:  „… gdyby ksią-
żę Józef porzucił sojusz z Na-
poleonem  i przystąpił do cara
Aleksandra I w roku 1811, gdy
ten przyrzekał odbudowanie ca-
łej Rzeczypospolitej  w grani-
cach sprzed rozbioru, to byłby
oddał znacznie lepsze usługi w
sprawie swego narodu. (…)
Niezwykła oferta cara Aleksan-
dra była bowiem właśnie skut-
kiem wykazania wysokiej war-
tości bojowej,  a więc sojuszni-
czej Polaków”.  

N a sprawę utworzenia
Królestwa Polskiego
można spojrzeć także

z innej strony. Otóż Rosja, jak
wcześniej i później (Obwód Ka-
liningradzki) w jej historii, ocze-
kiwała gratyfikacji za swój
ogromny wkład w zwycięstwo
nad wspólnym wrogiem. Jedy-
nym terytorium pronapoleoń-
skiego państwa, graniczącym z
Rosją, było Księstwo Warszaw-
skie.  Za zgodą mocarstw w
1815 r. w Wiedniu dokonano
transakcji wiązanej. Rosja „wy-
nagrodzona” została 127 kilo-
metrami kwadratowymi Księ-
stwa Warszawskiego, natomiast
Prusom zrekompensowano
straty w Polsce znaczną częścią
Saksonii, Austrii zaś – na otarcie
łez – przydzielono Kraków z
okolicą. W rzeczywistości był to
czwarty rozbiór Polski i tak po-
strzegali to uczestnicy kongresu
w Wiedniu.  Napisał o tym m.
in. Adam Zamoyski, stwierdza-
jąc; „Zaproszony do udziału w
spotkaniu  Castlereagh (mini-
ster spraw zagranicznych An-
glii – przyp. LK) wyraził zgodę,
pod warunkiem, że będzie mógł
zadeklarować publicznie
wstręt, jakim napawa go sama
koncepcja rozbioru Polski, gdyż
nie chce przejść do historii jako
człowiek uczestniczący  w ta-
kim akcie”. 

Ostateczny kształt Kró-
lestwa Polskiego, usta-
lony został w dwu-

stronnych traktatach, podpisa-
nych przez Rosję z Austrią i Pru-
sami 3 maja 1815 r., a następnie
włączonych do porozumienia
końcowego, podpisanego 9
czerwca 1815 roku. Jerzy Łojek
zwrócił uwagę na treści art. 5.,
identycznych w obu traktatach.
Napisano w nich, że Królestwo
połączone będzie  z Cesarstwem
„nieodzownie przez swoją kon-
stytucję”. Dalej Jerzy Łojek wyja-
śnił: „Przez cały wiek XIX nie za-
uważono, iż zniesienie lub choć-
by tylko zawieszenie konstytucji
Królestwa Polskiego z mocy pra-
wa międzynarodowego powo-
duje ustanie unii personalnej
między tym państwem a Impe-
rium Rosyjskim”.  W dalszej czę-
ści przywołanego art. 5. trakta-
tów, napisano m.
in.: „Jego Cesarska Mość zacho-
wuje sobie prawo nadać temu
państwu, mającemu używać od-
dzielnej administracji, rozsze-
rzenie wewnętrzne, jakie uzna
za przyzwoite. Według Jerzego
Łojka  oznacza to (rozszerzenie
wewnętrzne), że włączenie ja-
kiejś części tzw. ziem zabranych,
nie było łaską Aleksandra (której
nigdy nie zrealizował), ale wyni-
kało  z międzynarodowych trak-
tatów. Jednocześnie, niezreali-
zowanie tego zobowiązania mo-
gło być prawną podstawą braku
lojalności względem imperato-
ra. Powyższa interpretacja sta-
wia w  nieco innym świetle m. in.
prawny aspekt Powstania Listo-
padowego.

Królestwo Polskie –
przez całe sto lat swego
istnienia – stwarzało

różnego rodzaju problemy wła-
dzom rosyjskim. Okazuje się, że
z tego względu carowie rozwa-
żali nawet możliwości pozbycia
się tych ziem lub ich zamiany,
np. na Galicję. Teza taka pojawia
się kilkakrotnie, m. in.  w pracy
rosyjskiego historyka  Dmitryja
Miturina.  Autor ten twierdzi,
że car Mikołaj I określał Galicję
mianem „starożytne nasze dzie-
dzictwo” i rozważał taką wymia-
nę.  Zrezygnował wówczas, m.
in. po opinii III Oddziału Kance-
larii Osobistej (tj. tajnej pań-
stwowej policji politycznej), któ-
rą przytoczył  Miturin  w swojej
książce. Napisano tam choćby:
„Na koniec, wrodzona lekko-
myślność Polaków, ich skłon-
ność do politycznych zajęć i pa-
mięć o utraconej wolności, a
przede wszystkim trwająca kil-
ka wieków wrodzona jakoby
nieprzyjaźń wobec Rosjan –
wszystko to czyni Polskę dome-
ną bardziej szkodliwą aniżeli po-
żyteczną i jeżeli Rosja nie po-
winna Polaków porzucić, to tyl-
ko dlatego, że byłoby jeszcze
bardziej niebezpiecznie, gdyby
ci wrogowie nasi utworzyli sa-
modzielne państwo”.

I nteresującą opinię na te-
mat formalno-prawnej sy-
tuacji Królestwa Polskie-

go w latach 1815 -1830 przed-
stawił Maciej Janowski w IV to-
mie Historii Polski XIX wieku.
Napisał on m. in.: „W ogóle, je-
śli patrzymy na dzieje dziewięt-
nastowiecznych  ziem polskich,

to konstytucyjne Królestwo Pol-
skie z lat 1815-1830 jest tworem
państwowym, który dałoby się
porównać – z zachowaniem
wszelkich proporcji – z sytuacją
ziem węgierskich. „Złączone z
Rosją przez swą konstytucję” –
jak głosił pierwszy punkt trakta-
tu wiedeńskiego – z osobnym
parlamentem, armią, rządem,

administracją i sądownictwem
było w zasadzie odrębnym pań-
stwem, jeśli patrzeć wyłącznie
na literę prawa, bardziej jeszcze
niezależnym od Rosji niż Węgry
od Austrii w czasach dualizmu.
Właściwie, jeśliby używać tylko
formalnoprawnej miary, moż-
na by powiedzieć, że niepraw-
dziwe jest często używane okre-
ślenie „autonomiczne Królestwo
Polskie w latach 1815 -1830”.
W tym czasie nie było ono auto-
nomiczne, lecz było odrębnym
państwem i tak też było postrze-
gane przez wielu współcze-
snych”.

Po śmierci Aleksandra I
w 1825 r. nowy car Mi-
kołaj I  nie kontynu-

ował polityki swego poprzed-
nika, chociaż w związku z za-
planowaną koronacją w War-
szawie (24 maja 1829 r.) czaso-
wo szedł na pewne ustępstwa.
Coraz bardziej ograniczane by-
ły uprawnienia Królestwa i wol-
ności Polaków oraz coraz więk-
sze odchodzenie od konstytu-
cji. To oczywiście budziło nieza-
dowolenie, zwłaszcza że kraj
osiągnął stan względnego do-
statku.  Mikołaj I, po buncie de-
kabrystów,  z wolna kształto-
wał swój sposób rządzenia, na-
zwany z czasem „systemem mi-
kołajowskim”, którego dewizę
ukuł rosyjski myśliciel i histo-
ryk  Mikołaj Karamzin: monar-
cha „ma słuchać jedynie wła-
snego sumienia i niczego poza
tym”. Przy takim założeniu,
konstytucja  w Królestwie Pol-
skim była sprzeczna z samą isto-
tą systemu mikołajowskiego.
Musiało dojść do konfliktu!

Nie miejsce tu na szer-
sze opisywanie przy-
czyn wybuchu Po-

wstania Listopadowego. Wy-
starczy podać, że zaczęło się 29
listopada 1830 r. w Warszawie,
a nieformalnie zakończyło się
5 października 1831 r., po przej-

ściu granicy pruskiej pod Brod-
nicą przez znaczną część  pol-
skiego wojska i władze cywil-
ne. Taki wynik powstania był
do przewidzenia, albowiem
wojna jest zmaganiem nie tylko
oręża walczących stron,  ale
przede wszystkim ich gospoda-
rek. Ludność Rosji w tym okre-
sie należy szacować na ok. 62

miliony, a Polski na 4 miliony.
William Bruce Lincoln (1938-
2000) – amerykański historyk,
badacz dziejów Rosji XIX i XX
wieku  – w monografii poświę-
conej Mikołajowi I, przytoczył
słowa gen. Józefa Chłopickie-
go, wypowiedziane po wybu-
chu powstania: „Półgłówki zro-
biły burdę, którą wszyscy cięż-
ko przypłacić mogą. Mieszać się
do tego nie należy”.

A rmia polska dzielnie
stawiała czoła liczniej-
szemu przeciwnikowi,

co świadczy nie tylko o wojsku,
ale przede wszystkim  o dobrym
(bardzo dobrym) stanie naszej
gospodarki, a to pozwoliło na-
szym siłom zbrojnym przez nie-
malże rok  stawiać opór woj-
skom największego państwa
świata.   Jak  podaje historyk
powstania Tomasz Strzeżek,
główna armia polska, odkomen-
derowana do obrony miasta, 5
września 1831 r. liczyła 31,1 tys.
piechoty i 3,8 tys. kawalerii.
Garnizon Warszawy i Pragi:
1361 bagnetów, 524 szable. (…)
Łącznie do obrony lewobrzeż-
nej Warszawy Polacy wystawili
228 dział oraz 21 wyrzutni ra-
kietowych. Obsługiwało je 4554
artylerzystów armii i ok. 200 z
Gwardii Narodowej. 

Wdniu 6 września
1831 r. o świcie woj-
ska rosyjskie przy-

stąpiły do szturmu. Warszawa,
co podkreśla wielu badaczy, nie
była należycie przygotowana do
obrony. Wydaje się także, iż w
przeciwieństwie do obrońców z
lata 1794 r. (Powstanie Ko-
ściuszkowskie), obrońcy stolicy
w 1831 r. nie mieli chyba takiej
determinacji, jak ich sławni po-
przednicy. Także wiele uwag
można mieć pod adresem pol-
skich dowódców. Legendarna
Reduta Ordona broniła się zale-
dwie kilkanaście minut.  Walki o
Warszawę trwały niecałe dwa

dni. Trzeciego dnia, tj. 8 wrze-
śnia podpisana została kapitula-
cja miasta. Warto też przypo-
mnieć, że rozmowy kapitulacyj-
ne zaczęły się jeszcze przed ro-
syjskim szturmem. Norbert Ka-
sparek, w źródłowym opraco-
waniu zbiorowym o Reducie Or-
dona, napisał m. in.: „Prowa-
dzenie rozmów kapitulacyjnych

dekoncentrująco wpłynęło na
szeregi żołnierzy. Żołnierzom,
wiedzącym o prowadzonych
rozmowach kapitulacyjnych, nie
chciało się budować porządnych
umocnień,  zaś Prądzyńskiego i
Krukowieckiego fiasko rozmów
doprowadziło do kryzysu mo-
ralnego; zwątpili w dalszą wal-
kę. Na tyłach walczącej armii
elity społeczne stolicy pragnęły
gorąco końca wojny i kapitulacji,
co potwierdzały nieustanne de-
legacje kupców warszawskich
do Sejmu”.Trzeba też podkre-
ślić, że Wojsko Polskie, a więc
zarówno żołnierze, jak też ka-
dra dowódcza nie miały do-
świadczenia bojowego, jeśli nie
liczyć garstki oficerów napole-
ońskich. Rosja natomiast, która
prawie bez chwili przerwy pro-
wadziła rozliczne wojny,  dys-
ponowała wojskami zaprawio-
nymi w boju oraz oficerami kie-
rującymi tymi wojskami na róż-
nych teatrach wojny.  

Powstanie (nieformal-
nie) zakończyło się 5
października 1831 r. w

Brodnicy (w zaborze pruskim),
gdy rząd polski, parlamentarzy-
ści oraz wojsko przekroczyli gra-
nicę z Prusami i zostali interno-
wani. 8 października 1831 r. de-
klarację  o zaprzestaniu walk zło-
żyła polska załoga twierdzy Mo-
dlin. Papież Grzegorz XVI potę-
pił powstanie 1830 -1831 r. jako
„bunt przeciw prawowitej wła-
dzy” i surowo upomniał ducho-
wieństwo polskie za jego popar-
cie (Encyklika Cum Primus   z  9
czerwca 1832 r.).Wieczorem 8
września 1831 r. Paskiewicz ob-
jął Belweder, jako swoją tymcza-
sową rezydencję. Dążył wyraź-
nie do osobistego sprawowania
władzy w podbitym kraju.  

S tatut Organiczny –
wprowadzony w miej-
sce konstytucji z 1815

r. – proklamowany został przez
Paskiewicza 13(25) marca 1832

r. na Zamku Warszawskim.  Te-
go samego dnia Paskiewicz
ogłosił się namiestnikiem Kró-
lestwa Polskiego.  Przez 25 lat
po upadku Powstania Listopa-
dowego był „panem i władcą”
w Królestwie, a w dużej mierze
także ziem wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej, na których sta-
cjonowały oddziały Armii Czyn-
nej, której był dowódcą. Dmitrij
Mitiurin scharakteryzował ten
okres następująco: „Ćwierć wie-
ku namiestnikostwa Paskiewi-
cza stanowi  w historii Polski od-
rębną epokę, kojarzoną z prze-
marszami rosyjskich pułków,
rzędami szubienic i katorżnika-
mi pędzonymi na Sybir. To oczy-
wiście spojrzenie jednostronne,
ale niewątpliwie celne.” Paskie-
wicz żył w Polsce po królewsku,
„jego władza w granicach po-
wierzonego mu kraju niewiele
odbiegała od władzy autokra-
tycznego władcy. (…) „życie na-
miestnika z zewnątrz nie ustę-
powało, a być może prezento-
wało się jeszcze jaśniej niż ży-
cie, jakie wiedli królowie elek-
cyjni Rzeczypospolitej”. 

P askiewicz – drakoński-
mi metodami – zapew-
nił spokój w Króle-

stwie. Początkowo był to terror
skierowany przeciwko ruchowi
popowstaniowemu (partyzant-
ka Józefa Zaliwskiego).   Uka-
zem cara Mikołaja I  z 11(23)
kwietnia 1833 r. o sądach wo-
jennych, pozwolono na  kara-
nie śmiercią buntowników
schwytanych z bronią w ręku.
Pierwsza egzekucja miała miej-
sce w Warszawie już 1(13)
kwietnia 1833 r. Rozstrzelano
wówczas: Kurzalskiego, Olkow-
skiego i Przeorskiego. 15(27)
listopada 1833 r.  w Warszawie
powieszono  Artura Zawiszę
(1809-1833), w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się plac noszą-
cy jego imię. Tego samego dnia
rozstrzelano w Warszawie
Edwarda Szpeka, Stefana He-
colda oraz Aleksandra Palmar-
ta. 28 kwietnia (10 maja) 1833
r. w Grodnie powieszono Wo-
łowicza. 10 (22) maja 1833 w
Lublinie powieszono Karczew-
skiego i Dawidowicza. Kolej-
nych pojmanych stracono w Lip-
nie i Kaliszu. Terror wprowa-
dzony przez Paskiewicza trwał
aż do jego śmierci, tj. do 1 lute-
go 1856 r. Później nastąpiła tzw.
wiosna sewastopolska, po niej
Powstanie Styczniowe i nowa
fala prześladowań, które – z
krótkimi przerwami – trwały do
pierwszej wojny światowej.

Warto zauważyć, iż
praktycznie nie ma
polskich cmentarzy

żołnierzy poległych w powsta-
niu i wojnie 1830/31.  W Olszyn-
ce Grochowskiej zamierzano (w
okresie międzywojennym) usy-
pać pamiątkowy kopiec,  ale wy-
buch wojny to uniemożliwił.
Słynna Reduta Ordona już w
czasach III RP została rozkopana
i obrabowana. Jedynie na Redu-
cie Wolskiej (Sowińskiego), za-
mienionej w XIX w. na cmentarz
prawosławny, w pobliżu kościo-
ła p.w. św. Wawrzyńca, znajdu-
ją się groby poległych Polaków.
Na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach jedynie na jednym z
nagrobków wspomina się o po-
ległych w Powstaniu Listopado-
wym.  Z wielkim szacunkiem i
honorami czcimy powstańców
1944 r., ale o tamtych z 1830 i
1831 r. mało kto pamięta.

Niech ten tekst będzie
drobnym przypomnie-
niem o ofierze naszych

przodków poległych 189 lat te-
mu w obronie Ojczyzny!

Na początek września (6-8) przypada kolejna rocznica
obrony Warszawy przed Rosjanami w 1831 roku. To
jedna z najtragiczniejszych dat w dziejach naszego
miasta. Do wybuchu powstania Królestwo Polskie było
połączone unią personalną  z Imperium Rosyjskim.
Taki stan rzeczy był rezultatem Kongresu Wiedeńskie-
go.  Upraszczając nieco sprawę, można powiedzieć, że
car Rosji Aleksander Pierwszy Romanow był  głównym
„sprawcą” powołania w Wiedniu w 1815 r. Królestwa
Polskiego. 
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KONSOLIDACJE 
I ODDŁUŻANIE. NOWA OFERTA!
790 564 948

ANGIELSKI, duże
doświadczenie,różne poziomy,
dojeżdżam i on-line, 502 378 901

BIOLOGIA, korepetycje,
przygotowanie do matury, 
884 822 801

HISZPAŃSKI, 507 087 609 

MATEMATYKA, 22 641 82 83

MATEMATYKA, FIZYKA, 
691 502 327

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

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

DO  WYNAJĘCIA bezpośrednio
50 m2, 2 pok., III p. Mokotów, 
ul. Puławska/Pl. Unii Lubelskiej,
2300 zł/m-c, tel. 885 872 192

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż: 
!Centrum, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840

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

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

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

!Mokotów Górny k. metra, 
50 m2, c. 550 tys., 601 720 840

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

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

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

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

!Wilanów, ładne mieszkanie
96 m2, parter, 2 garaże, 
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.

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

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

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

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

! Józefosław, dom 114 m2

c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840  

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

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

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

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

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

Lokale handlowe :  
!Biurowiec, 3000 m2,

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

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

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

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

POSZUKUJEMY pracownika
recepcji. Praca zmianowa –
Centrum Sportu Wilanów, 

ul. Wiertnicza 26A, Warszawa.
Zainteresowane osoby prosimy 

o kontakt na mail: 
csw @wilanow.pl, 

tel. 22 885 00 60 w.101

SPRZĄTANIE bloków i terenów
zielonych, 510 056 006, 
509 318 602

SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni  sprzątaczkę (pełen etat).
Telefon kontaktowy – 
(22) 462 85 26. CV proszę
przesyłać na adres e-mail:
anna_baranska@spwmy.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA 303
przy ul. Koncertowej 8 zatrudni
pomoc nauczyciela do świetlicy
szkolnej. Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres
sp303@edu.umwarszawa.pl”

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 w Warszawie, ul. Lokajskiego
3 zatrudni sprzątaczkę. 
Tel.: 22 546 61 26-35 
lub CV na adres: sp340
@edu.um.warszawa.pl

ŚLUSARZA – obróbka spawów,
szlifowanie, Łubna/Baniocha, 
602 253 180

WOM Ustronie Kabaty zatrudni
do sprzątania klatek schodowych 
2 x w tygodniu. Umowa-zlecenie,
tel. 503 070 400

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

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

BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998

CYKLINOWANIE, 510 128 912

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MALOWANIE mieszkań,
remonty, glazurnictwo, 
669 945 460

MALOWANIE, remonty, 
510 128 912

MOSKITIERY, 602 380 218

MYCIE okien, pranie dywanów 
i kanap, 669 945 460

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

POKRYCIA dachowe, 
730 359 998

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

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

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

SZKLARSKIE, 502 101 202 

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

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

PRZYGARNĘ małego 5-6
letniego pieska, 503 521 439 

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaaddwwiiggaa DDoommaańńsskkaa
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

Mężczyzna w zielonym
kapeluszu

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali 19-latka podejrzane-
go o udzielanie środków psy-
choaktywnych w zamian za
osiągnięcie korzyści majątko-
wej oraz 24-latka podejrzanego
o posiadanie narkotyków. 

Kryminalni wiedzieli, że przy
ulicy Rodowicza Anody może
dojść do transakcji między oby-
watelem Ukrainy a Białorusi-
nem. Ten drugi już wcześniej
zaopatrywał się w marihuanę u
tego samego dostawcy.

Około 18:30 policjanci zauwa-
żyli mężczyznę w charaktery-
stycznym zielonym kapeluszu.
Chwilę później w jego stronę po-
wędrował nabywca ubrany w
żółtą kurtkę i odebrał niebieską
torebkę. Nie nacieszył się nią dłu-
go, ponieważ został zatrzyma-
ny, tak samo jak jego dostawca.
Wewnątrz torebki policjanci zna-
leźli nielegalny susz. Obaj męż-
czyźni trafili do policyjnych cel.
23-latek przyznał się policjan-
tom, że już po raz drugi kupował
marihuanę od tego samego męż-
czyzny. Za gram nielegalnego
suszu płacił 50 złotych przele-

wem bankowym. Młodszy usły-
szał zarzuty udzielania środków
psychoaktywnych w zamian za
osiągnięcie korzyści majątkowej.
Starszy odpowie za ich posiada-
nie. Obu sąd może skazać na 3
lata więzienia.

Wpadł, bo przejechał 
na czerwonym

Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 26-latka kierującego
samochodem w stanie nietrzeź-
wości. Mężczyzna zwrócił na
siebie uwagę policjantów, po-
nieważ nie zastosował się do
sygnałów drogowych i przeje-
chał przez skrzyżowanie na
czerwonym świetle.

Około godziny 2.30 policjan-
ci patrolujący rejon Mokotowa
zauważyli, jak przez skrzyżowa-
nie ulic Puławskiej i Wilanow-
skiej przemknęło audi, nie zwra-
cając uwagi na to, że sygnaliza-
tor emitował właśnie czerwone
światło. Od siedzącego za kie-
rownicą obywatela Ukrainy wy-
czuwalna była woń alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało,
że 26-latek miał ponad jeden
promil alkoholu w organizmie.
Policjanci zatrzymali kierowcę
oraz jego prawo jazdy, a męż-
czyzna trafił do policyjnego
aresztu. Teraz czekają go zarzu-
ty, za które sąd może go skazać
nawet na 2 lata więzienia.

Znieważenie i pobicie
Bezpośrednio po bulwersu-

jącym zdarzeniu ursynowscy
policjanci zatrzymali 18-latka
podejrzanego o znieważenie na
tle narodowościowym 24-let-

niego mężczyzny pochodzenia
hinduskiego. 

Jak ustalili policjanci, około
22.30 pokrzywdzony szedł uli-
cą Szolc-Rogozińskiego na Ur-
synowie i rozmawiał przez tele-
fon ze swoją partnerką. W pew-
nym momencie podszedł do
niego 18-latek i z agresją zaczął
kierować do niego słowa wul-
garne, wyrażając swoją niena-
wiść do jego pochodzenia oraz
koloru skóry. Po chwili do obelg
dorzucił jeszcze kilka ciosów,
każąc pokrzywdzonemu wyno-
sić się z kraju.

Całe zdarzenia zauważyła
przechodząca tamtędy kobie-
ta, która natychmiast zareago-
wała i wezwała mundurowych.
Funkcjonariusze, którzy poja-
wili się na miejscu kilka minut
później, zatrzymali nietrzeźwe-
go napastnika uciekającego w
stronę skrzyżowania ulicy Cy-
namonowej i Gandhi.

18-letni napastnik próbował
wmówić policjantom, że został
napadnięty przez pokrzywdzo-
nego i nie rozumie dlaczego ktoś
wezwał policję. Innego zdania
byli jednak będący na miejscu
naoczni świadkowie. Mężczy-
zna trafił do policyjnego aresz-
tu, miał około półtora promila w
wydychanym powietrzu.

Od pokrzywdzonego, który
nie wymagał pomocy medycz-
nej, policjanci przyjęli zawia-
domienie o przestępstwie. Po
wytrzeźwieniu nastolatek usły-
szy zarzuty znieważenia oraz
naruszenia nietykalności na tle
narodowościowym, za co grozi
mu kara do 3 lat więzienia.

Co i kto

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 44 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1166..0000:: Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki zaprasza dzieci na bajkę
Wojciecha Banasia „Dzwonek”,
której akcja rozgrywa się wśród
leśnych skrzatów. Wstęp wolny
(bez uprzedniego wydawania
kart). Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują maseczki.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2244..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Kozaczyzna zaporoska w
dziejach I Rzeczypospolitej: nie-
rozwiązany problem ustrojowy
państwa polsko-litewskiego”

2299..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cy-
klu Sztuka romańska w Polsce
pt.: „Malarstwo ścienne i książ-
kowe”

0066..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Agnieszką Ciecierską pt. „Co
słychać w rodzinie Matysiaków”

0088..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Andrzejem Karpiń-
skim w cyklu Niewidzialny
wróg: historie wybranych cho-
rób zakaźnych i walki z nimi
od czasów najdawniejszych po
XX wiek pt. „Choroby zakaźne:
typologia, charakterystyka,
sposoby walki; trąd”

1100..1100 –– ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188 –
spotkanie z p. Anną Reichert w
ramach Ogólnopolskiej Nocy Bi-
bliotek pt. „Młody zbuntowany
Leopold Tyrmand: warszawskie
ślady Złego”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!!!!!

Końska 
dawka 
emocji!
Pod nazwą Warsaw Jum-

ping w dniach 30 września –
4 października szykuje się na
Służewcu niespotykany w hi-
storii koński festiwal. Po raz
pierwszy w jednym miejscu i
czasie obok wyścigów kon-
nych odbędą się konkursy
skoków przez przeszkody,
ujeżdżenia, Wszechstronny
Konkurs Konia Wierzchowe-
go oraz rywalizacja zaprzę-
gów parokonnych! Szczegóły
tej niezwykłej imprezy –  w
następnym wydaniu „Passy”. 
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