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Rosja graniczy z kim chce...Solidarni z Ukrainą
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P ochodzący ze szlachty ukra-
ińskiej sławny rosyjski pi-
sarz Mikołaj Gogol (1809-

1852), skądinąd wybitny drama-
turg, sformułował myśl, która do
czasów dzisiejszej Rosji pasuje jak
ulał: „Kto jest pięścią, nie stanie się
otwartą dłonią”. Nic dodać, nic
ująć – tak właśnie można scharak-
teryzować osobowość prezydenta
Władymira Władymirowicza Puti-
na. Na próżno wyciągać do niego
otwartą dłoń w celu przyjacielskie-
go uściśnięcia jego dłoni, skoro w
odpowiedzi można otrzymać tylko
fangę w nos. 

W ielu komentatorów
twierdzi, że Putin gra va
banque i że ta jego gra

to kolejny przykład rosyjskiej ru-
letki, która najprawdopodobniej
go zgubi. Zanim jednak do tego
dojdzie, ten bezwzględny człowiek
zdąży na pewno uczynić wiele złe-
go. Na razie zaczął oficjalnie rzą-
dzić się na terenach wschodniej
Ukrainy, ogłosiwszy tam powsta-
nie autonomicznych „ludowych”
republik: Donieckiej i Ługańskiej.
W reakcji na to jawne bezprawie
– państwa na zachód od Bugu
oraz Stany Zjednoczone nałożyły
na Rosję jeszcze większe sankcje
niż dotychczas. Dziennik „Izwie-
stia” wszakże zlekceważył tę jed-
nomyślną akcję demokratycznych
państw i stwierdził z niekłamaną
satysfakcją, iż w tym momencie

cena tysiąca metrów sześciennych
gazu przekroczyła 1000 dolarów,
sugerując niedwuznacznie: chcie-
liście, to macie. Szantaż energe-
tyczny władze rosyjskie stosują
bowiem na równi z szantażem mi-
litarnym. Swoją drogą, również
w Polsce łapiemy się za głowy, wi-
dząc, jak astronomiczne rachun-
ki za gaz przychodzi teraz nam
płacić. I straszno, i smieszno – wy-
pada powiedzieć już nie wiado-
mo który raz. 

P utin nie chce dopuścić, by
wyzwolona 30 lat temu spod
sowieckiego buta Ukraina

przystała ewentualnie do Unii Eu-
ropejskiej i NATO, uważając, że
byłoby to zagrożenie rosyjskiego
bezpieczeństwa i rosyjskich intere-
sów. Z tego powodu upomina
Ukraińców, sugerując im, iż nie są
i nigdy nie byli odrębnym naro-
dem, a ich miejsce na ziemi musi
być zawsze związane z Rosją. Jest
to wstępna zapowiedź ponownej
rusyfikacji naszych wschodnich są-
siadów. Sam dobrze pamiętam, że
gdy po raz pierwszy trafiłem na
Ukrainę w 1990 roku, nie bez zdzi-
wienia zakonotowałem, iż np. mło-
dzież w Kijowie mówi wyłącznie
po rosyjsku i w tym języku druko-
wane są wszystkie dzienniki – z
wyjątkiem Sportiwnej Gaziety. 

W ostatnich latach, z po-
wodu straszliwej biedy
na Ukrainie, mnóstwo

jej mieszkańców znalazło zatrud-
nienie w Polsce, zapewniając so-
bie w miarę godziwy byt i pomaga-
jąc rodzinom we własny kraju.
Szacuje się, że przebywa w tej chwi-
li u nas i pracuje co najmniej milion
Ukraińców. To już bardzo duża
liczba. Na różnej płaszczyźnie sty-
kam się z nimi na co dzień. Stąd
wiem, że w cieniu wielkiej polityki
próbuje się dziś na powrót napusz-

czać jeden naród na drugi. Sprzą-
tająca mój dom miła pani z Do-
niecka dopiero ostatnio zdradzi-
ła, że wprawdzie urodziła się na
Ukrainie, ale pochodzenie ma czy-
sto rosyjskie. I w obecnej sytuacji
dostaje od swej najbliższej przyja-
ciółki z lat dziecinnych, Ukrainki,
obelżywe e-maile. Ta ostatnia za-
pewnia, że chciałaby byłej koleżan-
ce z podwórka najchętniej... oczy
wydłubać. Jak widać  – zręcznymi
metodami propagandowymi –
można doprowadzać do tego, by
człowiek człowiekowi był wilkiem.
I do zerwania przyjaznych stosun-
ków – również między osobami
kiedyś sobie bliskimi. A już skraj-
nym przykładem politycznej in-

doktrynacji jest krążący po interne-
cie filmik z występu rosyjskiej dzia-
twy, śpiewającej o wielkości Rosji i
należnych jej terytoriów. Strasznie
brzmi w ustach dzieciarni refren, w
którym chórek małoletnich powta-
rza, że na wypadek najechania
Ukrainy – wujku Wowa, jesteśmy
z tobą (Diadia Wowa, my z toboj!). 

G dy rosyjski niedźwiedź kła-
dzie łapę na ukraińskiej zie-
mi, nasze społeczeństwo za-

czyna sobie przypominać, że choć
polska granica wschodnia jest jed-
nocześnie granicą Unii Europej-
skiej, granicą zachodniego świa-
ta, to jednak my – mimo członko-
stwa w NATO – możemy się czuć
równie niepewnie jak Ukraińcy.

Choćby dlatego, że Putin trzyma
nas na muszce, mając na przyczół-
ku kaliningradzkim swoje iskande-
ry wymierzone bezpośrednio w
Warszawę. Wygląda na to, że pró-
buje odbudować imperium sowiec-
kie i nawet wyjątkowo energiczne
działania prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Joe Bidena mogą być
w tym wypadku niewystarczają-
cą ochroną. Tym bardziej, że pro-
wadzące swoją grę Chiny deklaru-
ją się na razie bardziej po stronie
Rosji niż bloku państw NATO, bo
wszędzie, gdzie Ameryka, potra-
fią wsadzić szpilę. 

N ie da się ukryć, iż ostatni
czas przynosi nam jedno
nieszczęście za drugim.

Jakby mało było pandemii koro-
nawirusa, to jeszcze dokuczają
nam coraz częściej huraganowe
wiatry, a na domiar nieszczęścia –
iście sowieckim sposobem obecna
władza państwowa niszczy w Pol-
sce podstawy demokracji i psuje
stosunki z Unią Europejską, trak-
tując ją tak – jakby była zagraża-
jącym Polakom agresorem. No a
do tego dochodzi szarpanie Polski
przez dobrany duet Putin - Łuka-
szenka. Nic dziwnego, że coraz
więcej obywateli naszego kraju de-
cyduje się na emigrację, chcąc żyć
tam, gdzie utrzymuje się cywili-
zacyjne standardy. I gdzie nie po-
wierza się reformowania systemu
podatkowego ignorantom. Za
wprowadzenie nieszczęsnego Pol-
skiego Ładu odpowiada premier
Mateusz Morawiecki, który po
straszliwej plajcie tej inicjatywy
kozłem ofiarnym uczynił ministra
finansów, a ten – już po dymisji –
wyjaśnił, że słuchał posłusznie po-
leceń szefa rządu. Skądś chyba
znamy to tłumaczenie: ja tylko
wykonywałem rozkazy (ja za ko-
mendą szedł)...

T ylko czy to wyjaśnienie w ja-
kimkolwiek stopniu pomoże
milionom podatników, uwi-

kłanych w takie komplikacje finan-
sowe, że nikt nie jest w stanie tego
rozgryźć. A tymczasem ludzie tra-
cą grunt pod nogami, upada
przedsiębiorczość i nawet rolnicy
nie chcą już słuchać czczych rzą-
dowych przechwałek, tylko najeż-
dżają stolicę z protestami. Zamiast
zaproponować im jakieś sensow-
ne rozwiązania, rząd nasyła na
nich policję. Może zorganizuje pro-
testującym również „ścieżki zdro-
wia”, jak to było w 1976 roku? 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

TT aa mm  rr oo ss yy jj ss kk aa  rr uu ll ee tt kk aa ,,  tt uu  pp oo ll ss kk ii  bb aa jj zz ee ll .. .. ..TT aa mm  rr oo ss yy jj ss kk aa  rr uu ll ee tt kk aa ,,  tt uu  pp oo ll ss kk ii  bb aa jj zz ee ll .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST



3

Ursynowska restauracja ”Ku-
charek Sześć” mająca swoją sie-
dzibę przy ulicy Dereniowej 6 na
Ursynowie już po raz kolejny zo-
stała wyróżniona w corocznym
konkursie Pyszne.pl Awards.
Tym razem popularna ursynow-
ska jadłodajnia zwyciężyła w
dwóch kategoriach, uzyskując
tytuł Najlepszej Restauracji 
Województwa Mazowieckiego,
oraz pokonując rywali z całego
kraju w ramach kategorii 
Kuchnia Polska. 

W poprzednich latach Kucharki rów-
nież były wyróżniane w różnych katego-
riach. Wygląda więc na to, że konsu-
menci doceniają tradycyjne dania jak z
domowej kuchni – pomidorową, scha-
bowego czy pierogi – a właściciele re-
stauracji nie osiadają na laurach i nie-
przerwanie serwują nam najlepsze
obiady jak u mamy.

W plebiscycie organizowanym od
lat przez popularny serwis do zama-
wiania jedzenia Pyszne.pl wyłoniono
najlepsze restauracje w kraju i w po-
szczególnych województwach. Co
ważne, zwycięzców wskazali sami
klienci. W grudniu ubiegłego roku mo-
gli oni bowiem w każdej kategorii za-
głosować na swojego faworyta, nie
szczędzili też komentarzy, w których
uzasadniali swoje wybory.

Restauracja „Kucharek Sześć” mie-
ści się na Ursynowie, przy ul. Derenio-
wej 6. Można tam zamówić potrawy w
sosie – np. gulasz, zrazy wołowe, czy też
gołąbki; potrawy smażone – klasyczne
schabowe, mielone, a także kotlety
szwajcarskie czy sznycle; dania z grilla
– wyśmienitą karkówkę, łososia, pierś z
kurczaka, czy dania z ryby albo coś na
słodko, z kultowymi już leniwymi na
czele. W bogatym menu znajdziemy
też bogatą ofertę śniadaniową. Wybór
nie jest ograniczony do tradycyjnej ja-
jecznicy, omletu, czy parówek. Oferta
jest bardzo szeroka i z całą pewnością
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Mamy
do wyboru śniadania klasyczne, czyli
między innymi jajecznicę z zestawem

wędlin, serem, mini sałatką oraz pie-
czywem albo tradycyjne jaja na twardo
z majonezem i szczypiorkiem. Dla zwo-
lenników past przygotowano różnora-
kie pasty twarogowe, z tuńczyka czy
klasyczne jajeczne. Możemy też liczyć
na tosty bądź naleśniki. Efekt jest za-
wsze ten sam – wszystko smakuje do-
skonale. Koniecznie należy również
podkreślić, że dania przygotowywane
są bez dodawania żadnych ulepszaczy
i innych tego typu udziwnień.

Bar „Kucharek Sześć” był w zasadzie
pierwszym tego typu miejscem na kuli-
narnej mapie Ursynowa. Hasłem prze-
wodnim restauracji jest: „Gdzie kucharek
sześć, tam jest co zjeść” i w tym konkret-
nym przypadku naprawdę nie można
się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. 

Stoliki są czyściutkie i schludne, ob-
sługa miła, a ceny przystępne. U Ku-
charek zdecydowanie panuje porządek.
Przestronna sala z wygodnymi stolika-
mi i siedzeniami, a przez okienko, przy
którym odbieramy zamówienia może-
my zobaczyć jak kucharze uwijają się,
by jak najszybciej przygotować zamó-
wione potrawy. To duża odwaga poka-
zać kuchnię od podszewki, mało re-
stauracji się na to decyduje. Jak widać
kucharki nie mają po prostu nic do ukry-
cia, kuchnia jest czysta, cały proces przy-
gotowania dań widać jak na dłoni.

Restauracja „Kucharek Sześć” przez
lata wyrobiła sobie renomę, nie może
więc dziwić, że stała się miejscem sza-
lenie popularnym. W porze lunchu
trudno znaleźć tu wolny stolik, na szczę-
ście lokal jest duży, miejsca raczej nie
zbraknie. Ciekawe jest też to, że bar
skupia wokół siebie ludzi z kompletnie
odmiennych grup społecznych. Są lu-
dzie starsi, są bardzo młodzi. Z jednej
strony grupa z tabletami, a z drugiej
grupa z siatkami zakupowymi. Co chwi-
la wbiega też sporo osób i zabiera obiad
na wynos i to nie tylko młodzi ludzie,
ale również starsi.

Dania serwowane są zarówno na
miejscu, jak również na wynos, z do-
wozem i tu tkwi kolejny atut restaura-
cji. Często zdarza się, że knajpy oferu-

ją bardzo dobre jedzenie, jednak ich
czar pryska zaraz po zapakowaniu ich
w pudełko. Nie w tym przypadku. Se-
kretem restauracji Kucharek Sześć jest
opakowanie. Aby nie uronić ani odrobi-
ny ze smaku i aromatu oferowanych
potraw, używane są jedynie hermetycz-
nie i termicznie zamykane opakowa-
nia firmy Duni. Następnie dostawcy
przewożą dania w specjalnych termo-
sach produkowanych przez firmę Fur-
mis, których funkcją jest nie tylko izolo-
wanie ciepłych posiłków od warunków
zewnętrznych, ale wręcz ich dogrze-
wanie – termos zapewnia możliwość
utrzymania temperatury do 85 °C. Dzię-
ki temu, produkty wychodzące z re-
stauracyjnej kuchni są zawsze gorące i
apetyczne. Zupełnie tak, jakby były
przyrządzone w domu.

Jak wskazują dane serwisu Pyszne.pl,
głodni klienci w ursynowskiej restaura-
cji najczęściej zamawiali klasyczną zu-

pę pomidorową, kotlet schabowy oraz
de-volaille podane z kompotem, jabłecz-
nikiem oraz innymi smakowitymi do-
datkami do wyboru. Dostawcy często
wyjeżdżali także z żurkiem, flakami,
żeberkami czy sznyclami.

Jak co roku gusta klientów Pyszne.pl
były niezwykle zróżnicowane. Wśród
wyróżnionych restauracji znajdziemy
m.in. te w kategoriach kuchni włoskiej,
azjatyckiej, polskiej, zdrowego jedze-
nia czy fast food. Na liście najpopular-
niejszych dań nie mogło z kolei zabrak-
nąć takich smakołyków jak pad thai,
ramen czy swojska zupa pomidorowa.
W ramach 27 kategorii Pyszne.pl
Awards wyróżniono 24 zwycięzców z
18 miast w całej Polsce.

Kiedy w środku dnia nagle zabur-
czy Wam w brzuchu albo mocno za-
pragniecie domowych pierogów,
smacznej pomidorowej czy mielone-
go, to wcale nie musicie już jechać do

mamy... Wystarczy chwycić za telefon,
wybrać numer 22 855 00 55 i zamó-
wić, albo złożyć zamówienie przez in-
ternet na www.kucharekszesc.pl, bo
tam zawsze jest co zjeść. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
niemal wszystkim wydawało się, że ba-
ry mleczne to nic innego jak jedynie re-
likt przeszłości. Kolejne placówki upa-
dały, a wśród wielu ludzi pokutowało
błędne przeświadczenie o tym, że bar
mleczny jest dla biedaków, którzy je-
dzenie dostają w brudnej misce, a sztuć-
ce przymocowane są łańcuchami ni-
czym w kultowym „Misiu”. Na szczę-
ście okazało się, że jeszcze nie jesteśmy
gotowi na brak tego typu placówek. Ja-
ko ursynowianie możemy czuć się dum-
ni z faktu, że jedna z najlepszych knajp
w kraju znajduje się w naszej dzielnicy,
takie wyróżnienie musi przecież o
czymś świadczyć. Oby tak dalej!

L u K

Najlepsze dania kuchni polskiej serwują na Ursynowie!
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Porywiste wiatry, które
nawiedziły Polskę dokona-
ły zniszczeń także w Lesie
Kabackim. Aktualnie
wciąż obowiązuje zakaz
wstępu do tego rezerwatu
przyrody. 

Wichura powaliła w Lesie Ka-
backim tysiące drzew. Podobnie
ma się w przypadku lasku Be-
mowskiego. Zniszczenia nie są
jednak przeszkodą dla lasów,
których zarządca - Lasy Miejskie
- dąży do ich renaturyzacji. 

Brzoza i sosna 
się nie oparły

– Wskutek nocnej wichury, ja-
ka przetoczyła się nad miastem
w naszych lasach jest wiele po-
walonych lub uszkodzonych
drzew i gałęzi, które mogą spaść
w każdej chwili. A to nie koniec
niebezpieczniej pogody, dlate-
go apelujemy do wszystkich
mieszkańców Warszawy, aby nie

wybierać się do lasu w najbliż-
szym czasie – poinformowali w
social mediach leśnicy. Załączy-
li także zdjęcia, na których widać
ogrom strat. Część drzew spa-
dła na bardzo uczęszczany Trakt
Leśny. Wiatr wywołał najwięcej
zniszczeń jest w północnej części
Lasu Kabackiego.

– Ich ilość można liczyć w ty-
siącach. Najczęściej łamały się
sosny i brzozy, których jest dużo
np. w Lesie Kabackim. Drzewa
łamały się grupowo lub punkto-
wo. Natura nam ten las po pro-
stu przebudowała – powiedzia-
ła Andżelika Gackowska, zastęp-
ca dyrektora ds. gospodarki le-
śnej Lasy Miejskie - Warszawa. 

Aktualnie leśnicy pracują nad
uprzątnięciem powalonych
drzew. Tam, gdzie będzie to
możliwe, będą prowadzone na-
sadzenia, w pozostałych miej-
scach natura ma odrodzić się sa-
ma. Należy pamiętać, że powa-

lone drzewa stanowią bardzo
duże zagrożenie dla zdrowia i
życia osób wchodzących do re-
zerwatu. Dlatego Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uchylił zarządze-
nia wyznaczające szlaki w lesie
i miejsca ogniskowe na polanie.
Oznacza to, że do odwołania
obowiązuje zakaz wstępu do re-
zerwatu. Zostanie on ponownie
otwarty tak szybko, jak to bę-
dzie możliwe, jednak potrzebu-
jemy czasu na uporządkowanie
drzewostanu wzdłuż szlaków,
tak aby spacerowicze mogli bez-
piecznie korzystać z lasu.

W Paryżu Las Buloński, 
w Warszawie Kabacki

Obecnie rezerwat Las Kabacki
to 220 gatunków roślin, w tym
60 gatunków drzew i krzewów,
143 gatunków zielnych oraz 17
gatunków mchów. Na terenie re-
zerwatu spotyka się liczne ssaki.

Można wymienić: sarnę, dzika,
lisa, jenota, borsuka, kunę leśną
i domową, tchórza, łasicę, zająca,
nornicę, ryjówki, jeża wschod-
niego oraz nietoperze: nocka ru-
dego i borowca wielkiego. Wystę-
pują też liczne ptaki, w tym zaob-
serwowano aż pięć gatunków
dzięcioła (duży, średni, dzięcio-
łek, czarny, zielony). Licznie re-
prezentowane w Lesie Kabackim
są też płazy i gady. To m. in. jasz-
czurka żyworódka, jaszczurka
zwinka, padalec zwyczajny, za-
skroniec zwyczajny oraz traszka
grzebienista, traszka zwyczajna,
grzebiuszka ziemna, ropucha
szara, rzekotka drzewna i żaby. 

Przyroda to jednak nie wszyst-
ko, co znajdziemy zwiedzając
Las Kabacki. W wielu miejscach
natkniemy się bowiem na świa-
dectwa, często tragicznej, histo-
rii. To właśnie tu znajduje się
miejsce katastrofy z 9 maja 1987
roku. Rozbił się wtedy samolot
pasażerski Ił 62 „Kościuszko”. W
wypadku zginęły 183 osoby.
Miejsce katastrofy upamiętnia
pomnik ofiar. Innymi tragiczny-
mi zdarzeniami są mordy na Po-
lakach podczas II wojny świato-
wej, również upamiętnione. Sza-
cuje się, że życie oddało tu oko-
ło 150 polskich patriotów. Histo-
rię odnajdziemy również na tere-
nie Parku Kultury w Powsinie.
To pamiątka po dawnych opie-
kunach lasu – drewniana leśni-
czówka z 1890 roku. Obecnie
Las Kabacki to jednak przede
wszystkim miejsce rekreacji i
sportu dla mieszkańców aglo-
meracji warszawskiej. Na tere-
nie Parku w Powsinie znajduje
się odkryty basen oraz boiska i
place zabaw. Tereny leśne też są
użytkowane intensywnie przez
narciarzy, biegaczy i rowerzy-

stów. To właśnie z myślą o nich
drogi w rezerwacie są szersze
niż w innych lasach. Zabronione
w obrębie rezerwatu jest nato-
miast schodzenie z wyznaczo-
nych traktów. 

W poruszaniu się pomagają
dwie ścieżki przyrodnicze oraz
przebiegające przez teren rezer-
watu trzy szlaki turystyczne: czer-
wony – biegnący z Pyr przez las,
powsiński Park Kultury, aż do
ścieżki rowerowej prowadzącej z
Wilanowa do Powsina; zielony –
prowadzący ze stacji Warszawa-
-Dawidy PKP przez teren lasu z
zachodu na południowy wschód,
do Ciszycy oraz niebieski – prowa-
dzący z Kabat przez Las Kabacki,
Konstancin-Jeziornę, Chojnow-
ski Park Krajobrazowy, aż do sta-
cji Zalesie Górne PKP.

Bioróżnorodność Lasu Kabac-
kiego jest jednak zagrożona. Cią-

gła ekspansja ludzi i urbanizacja
terenów wokół rezerwatu pro-
wadzi do jego izolacji i zatrzy-
mania migracji części zwierząt.
Problem dotyczy m. in. saren,
które od czasu budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy nie
mogą migrować i rozmnażają się
wsobnie. Jeszcze większym pro-
blemem są goście lasu, czyli... lu-
dzie. Od lat wzrasta liczba wizyt
w rezerwacie, który latem potra-
fi przypominać sopocką ulicę
Monte Cassino. Ma to wpływ na
liczebność ptaków, która w wie-
lu gatunkach obniżyła się nawet
kilkunastokrotnie. W celu prze-
ciwdziałania presji człowieka roz-
ważano nawet wprowadzenie
opłat za wstęp do lasu, ostatecz-
nie w planie ochrony z 2016 ro-
ku zdecydowano się zabronić
wstępu z psami. P i o t r  C e l e j

F o t .  L a s y  M i e j s k i e  W a r s z a w a

Powalone drzewa, przemieszczone
elementy infrastruktury i awarie –
to tylko niektóre następstwa ostat-
nich wichur nad Warszawą. Z usu-
waniem skutków silnych wiatrów
walczyło wielu pracowników miej-
skich jednostek.

Wichury przechodzące nad Polską wy-
rządziły wiele szkód w przestrzeni publicz-
nej, również w Warszawie. Powalone drze-
wa, a także uszkodzone lub przemieszczo-
ne przez wiatr elementy infrastruktury stwa-
rzały niebezpieczeństwo dla pieszych i kie-
rowców oraz blokowały jezdnie i chodniki.
W miniony weekend intensywnie pracowa-
ło Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczysz-
czania Miasta, które do usuwania skutków
wichury wyjeżdżało ponad 60 razy. Oczysz-
czało jezdnie, udrożniało przejazd i przy-
wracało bezpieczeństwo w wielu punktach
w stolicy. A to tylko jedna z miejskich jedno-
stek, która interweniowała przy usuwaniu
skutków silnego wiatru.

Ponad 1,5 tysiąca zgłoszeń 
Od ostatniego weekendu do Miejskiego

Centrum Kontaktu Warszawa 19115 spły-

nęło ponad 1500 zgłoszeń od mieszkań-
ców. Zdecydowana większość z nich doty-
czyła uszkodzonych i powalonych drzew,
kolejne to m. in. awarie i uszkodzenia ener-
getyczne; uszkodzenia sygnalizacji świetl-
nej oraz szkody spowodowane na chodni-
kach, ścieżkach rowerowych czy na-
wierzchniach jezdni.

Nad usuwaniem szkód pracowało nie tyl-
ko Pogotowie Porządkowe ZOM. Awariami
sygnalizacji czy oświetlenia zajmowali się
pracownicy Zarządu Dróg Miejskich, który
w ubiegły weekend otrzymał w sumie nie-
mal 500 zgłoszeń. To ponad dwukrotnie
więcej niż tydzień wcześniej.

Gwałtowny wiatr wpłynął również na
kursowanie Warszawskiego Transportu
Publicznego w ostatnią sobotę, 19 lute-
go. W kilku dzielnicach doszło do długo-
trwałych zatrzymań ruchu tramwajowego
z uwagi na naruszenie sieci trakcyjnej.
Utrudnienia w kursowaniu odnotowano
też w przypadku autobusów i pociągów.
Na trasy wysyłano komunikację zastęp-
czą, uruchamiano dodatkową informację
dla pasażerów, wprowadzono także wza-
jemne honorowanie biletów ZTM i Kolei

Mazowieckich na obszarze I i II strefy
WTP.

Skutki zjawisk pogodowych wpłynęły
również na infrastrukturę przystankową –
uszkodzone szyby w wiatach i pylonach
przystankowych czy przewrócona jedna z
wiat w alei Wilanowskiej. Łącznie w so-
botę pogotowie przystankowe interwenio-
wało 21 razy.

Uszkodzone drzewa po wichurach
Na skutek wichur mocno ucierpiała sto-

łeczna zieleń. W ostatnich dniach Miejskie
Centrum Kontaktu Warszawa 19115 otrzy-
mało ponad 500 zgłoszeń w tym zakresie.

Spore uszkodzenia widoczne są w war-
szawskich lasach. Powalonych zostało kil-
ka tysięcy drzew, jednak dokładna inwen-
taryzacja nadal trwa. Największe straty
odnotowano w Lesie Kabackim. Uszkodze-
nia drzewostanu są tam na tyle duże, że w
ubiegłym tygodniu Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Warszawie zdecy-
dowała się wprowadzić czasowy zakaz
wstępu do rezerwatu. Również Lasy Miej-
skie – Warszawa apelują do warszawia-
ków, by w najbliższym czasie – dla własne-
go bezpieczeństwa – zrezygnowali w le-
śnych wędrówek. Pracownicy tej miejskiej
jednostki nadal pracują nad udrożnieniem
szlaków komunikacyjnych. Na przebieg
prac mają jednak wpływ także aktualne
warunki pogodowe.

Straty odnotował także stołeczny Zarząd
Zieleni. W ciągu ostatnich dni było to nie-
mal 90 powalonych drzew w różnych czę-
ściach stolicy – zarówno przy ulicach, jak i
w parkach. Miejscy ogrodnicy nadal otrzy-
mują zgłoszenia dotyczące wiszących kona-
rów i uszkodzonych drzew. Takie miejsca są
na bieżąco zabezpieczane, trwa też udraż-
nianie parkowych alejek. Podobnie jak w
przypadku lasów, w ciągu najbliższych dni
warto ograniczyć wędrówki po parkach.
Miejscy ogrodnicy nie zalecają spacerów
w obecnych warunkach pogodowych, na-
wet jeśli wiatr chwilowo się uspokoi i wyj-
dzie słońce.

M B L

Warszawa po wichurach...

Silny wiatr przebudował Las Kabacki

Akcja 1% zostaw 
na Ursynowie

Urząd Dzielnicy Ursynów po raz dwunasty rozpoczy-
na akcję „1% zostaw na Ursynowie”, której celem
jest wsparcie ursynowskich organizacji pożytku pu-
blicznego w pozyskaniu środków z odpisów od po-
datku od osób fizycznych.

Urząd Dzielnicy Ursynów, po raz kolejny, tworzy listę organiza-
cji, które działają na Ursynowie lub na rzecz Ursynowa. Można się
na nią dopisywać wysyłając e-maila na adres: ursynow.promo-
cja@um.warszawa.pl. W tytule należy wpisać „1 procent” oraz do-
łączyć ankietę. Czekamy na zgłoszenia do piątku, 4 marca.

Każdy z podatników, czyli osób fizycznych może przy rozlicza-
niu podatków przekazać kwotę 1% swojego podatku na rzecz wy-
branej organizacji pożytku publicznego. Urząd zachęca miesz-
kańców do wspierania w ten sposób organizacji, które mają
swoją siedzibę na Ursynowie, lub których aktywność jest ukie-
runkowana na rzecz Ursynowa i mieszkańców dzielnicy.

- Przekazując 1% wspieramy działalność ursynowskich orga-
nizacji, które realizują poważne zadania i cele społeczne oraz ak-
cje dobroczynne. Takie wsparcie jest bardzo cenne, zwłaszcza w
czasie trwającej pandemii COVID-19. Dlatego z jednej strony za-
chęcam organizacje do zgłaszania się na naszą listę, a z drugiej
strony mieszkańców do ich finansowego wsparcia - mówi bur-
mistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Jubileuszowa 
zbiórka krwi

W najbliższą sobotę, 26 lutego, w godz. 9.00 - 14.00
odbędzie się jubileuszowa zbiórka krwi, organizo-
wana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krew-
ki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów. Już od pięciu lat spotykamy się w ostatnie so-
boty miesiąca, żeby ofiarować bezcenny dar - krew! 

Tym razem zbiórka odbędzie się stacjonarnie w sali 136 Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. Każdy uczestnik otrzyma niespodziankę
na pamiątkę udziału w jubileuszowej zbiórce. Podczas akcji
krwiodawstwa odbędzie się również rejestracja potencjalnych
dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w
czasie pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szcze-
gólnym czasie stosować się do wszystkich zaleceń i nie przycho-
dzić na zbiórkę: z osobami towarzyszącymi, z objawami infek-
cji, po kontakcie z osobami, u których potwierdzono zarażenie
COVID-19.

PPoowwaalloonnee ddrrzzeewwoo pprrzzyy uull.. GGaannddhhii..
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Miłośnicy ogrodnictwa tworzą Wspólny Ogród
Wspólny Ogród to wyjątkowe miejsce w Służewskim Domu Kultury, w którym metodą prób i błę-

dów uczy się uprawy warzyw, owoców i ziół, stosując ekologiczne metody i naturalne nawozy. W
założonym przez Paulinę Jeziorek i Jodie Baltazar ogrodzie, osoby starają się pozostać w harmo-
nii z innymi organizmami. Samemu robi się kompost oraz preparaty na szkodniki, przygotowuje
sadzonki oraz przetwarza plony, gotując w „kuchni plenerowej”. Ogród jest prowadzony we współ-
pracy ze społecznością lokalną, pełni również rolę pracowni ogrodniczej.

Wszystkich sympatyków i sympatyczki ogrodnictwa oraz osoby, które chciałyby spróbować
swoich sił w pracy z ziemią i roślinami, koordynatorki zapraszają na spotkanie organizacyjne: po-
niedziałek, 7 marca o godz. 18.00 w Służewskim Domu Kultury, Salonik Literacki (kontakt:
ogrod@sdk.waw.pl).

Harmonogram wydarzeń przyrodniczych znajduje się na https://bit.ly/33CTQ3R

Debata oksfordzka online
Dla osób, które są ciekawe i chcą podszkolić się w prowadzeniu dyskusji i sztuce argumentacji,

Dorożkarnia zachęca do udziału w debacie oksfordzkiej.
Teza spotkania: W demokratycznych państwach dokonywane na małą skalę akty terrorystycz-

ne powinny być celowo wyciszane.
Jaki powinien być model relacjonowania ataków terrorystycznych? Czy zabierając atakującym

platformę do wywoływania paniki, możemy skutecznie ograniczyć liczbę zamachów? Czy w erze
błyskawicznych social mediów takie rozwiązanie może być skuteczne? Te i inne możliwe konse-
kwencje wprowadzenia polityki przedstawionej w tezie rozważą drużyny podczas debaty.

Niedziela, 27 lutego, godz. 12.00.
Partnerzy projektu: Warszawska Liga Debatancka i Fundacja Nowy Głos.
Projekt realizowany w ramach MAL Siekierki.

Poznaj parki Mokotowa podczas zajęć nordic walking dla seniorów
Wystartowały bezpłatne zajęcia nordic walking w ulubionych przez mieszkańców parkach 

Mokotowa. Do wybory są trzy miejsca:
– Pole Mokotowskie – poniedziałki godz. 12:00, zbiórka na ul. Rostafińskich; pierwsze wejście

na działki od ul. Boboli
– Dolinka Służewiecka – wtorki godz. 9:30, zbiórka przed Służewskim Domem Kultury przy 

ul. Bacha 15
– Królikarnia – piątki godz. 11:00, zbiórka przed wejściem do parku (główna brama).
Zapisy u instruktorki Marty Radomskiej tel. 793 111 008. Instruktorka udostępnia bezpłatnie 

kije na czas trwania zajęć.
Zajęcia finansowane są przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Diagnoza problemów społecznych Mokotowa – wypowiedz się!
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów prowadzi diagnozę wybranych

problemów społecznych naszej dzielnicy. W związku z tym zaprasza mieszkanki i mieszkańców do
udziału w anonimowej ankiecie, dotyczącej zagadnień takich jak uzależnienia, przemoc domowa
czy problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Opinie będą cennym uzupełnieniem diagno-
zy. Zbiorcze wyniki pozwolą ustalić, jaka jest skala problemów oraz jak efektywniej możemy im
przeciwdziałać. Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut.

Ankieta dostępna jest na stronie www.mokotow.webankieta.pl.

Dom Wedla na Mokotowie od kilku lat
jest remontowany. Od dawna cieszy oko
odnowioną fasadą od strony Puławskiej i
Madalińskiego. Kolejne prace przeniosły
się na dziedzińce. Niedawno zakończył
się remont części elewacji podwórzowej.

Ekipa remontowa skuła wtórny tynk typu „ba-
ranek”, odsłoniła oryginalną wyprawę, oczyściła
ściany, naprawiła mury, w tym skorodowane, me-
talowe belki nadproży. Końcowym etapem było

uzupełnienie ubytków i nałożenie na całą po-
wierzchnię ścian trójwarstwowego tynku zatarte-
go na gładko, którego wierzchnia warstwa zosta-
ła zabarwiona w masie. Dodatkowo wyremonto-
wane zostały okładziny cokołu z płytek, balustra-
dy i obróbki blacharskie.

Na prace zakończone w 2021 roku wspólnota
mieszkaniowa z Puławskiej 28 otrzymała od m. st.
Warszawy dotację w wysokości 339 334 zł, co
stanowi 40 % kosztów.

Ludwika Chewińska, repre-
zentująca dzielnicę Mokotów,
olimpijka z Monachium w 1972
roku, srebrna medalistka z Halo-
wych Mistrzostw Europy z Rot-
terdamu w 1973 r. oraz od prze-
szło 45 lat rekordzistka Polski w
pchnięciu kulą zdobyła w week-
end dwa złote medale i puchar
dla najlepszej zawodniczki w
konkurencjach rzutowych pod-
czas 31. halowych Mistrzostw
Polski weteranów lekkiej atlety-
ki (Masters).

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

W 80. rocznicę przemiano-
wania Związku Walki Zbrojnej
w Armię Krajową, upamiętnia-
jąc żołnierzy Armii Krajowej,
przedstawiciele samorządu
dzielnicy Mokotów, Pułku
Ochrony im. gen. dyw. Bolesła-
wa Wieniawy-Długoszowskie-
go, Uczelni Łazarskiego wraz z
mieszkańcami złożyli kwiaty
pod pomnikiem „Mokotów Wal-
czący 1944” w Parku gen. Gusta-
wa Orlicz-Dreszera.

Trwają prace modernizacyj-
ne w Parku „Akcji Burza”. 
Zakres prac wymaga przepro-
wadzenia koniecznych usunięć
drzew oraz krzewów, które koli-
dują z nową infrastrukturą 
parku powstającą z myślą 
o mieszkańcach.

Prace w Parku 
„Akcji Burza”

Luksusowy Dom Wedla po renowacji

Sukces olimpijki Ludwiki Chewińskiej

80 lat Armii 
Krajowej
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Rosyjska inwazja Ukrainy już się fak-
tycznie zaczęła, chociaż wzbudza to
ostre protesty krajów należących do Unii
Europejskiej i NATO.

– Będziemy zawsze wspierać nasze siostry i na-
szych braci na Ukrainie – powiedział prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski podczas demonstra-
cji solidarności z ukraińskim społeczeństwem, któ-
ra odbyła się na Placu Defilad w Warszawie. Z tej
okazji Pałac Kultury i Nauki został podświetlony na
żółto i niebiesko – w barwy narodowe Ukrainy.

– Zawsze wspieraliśmy silną, niepodległą Ukra-
inę. Polska była pierwszym państwem, które uzna-
ło niepodległość Ukrainy. Budowaliśmy Partner-
stwo Wschodnie, podczas Pomarańczowej Rewo-
lucji wspieraliśmy dążenia Ukraińców i zawsze bę-
dziemy wspierali niezależną, silną i niepodległą
Ukrainę – podkreślił Rafał Trzaskowski. – Tak się
składa, że dosłownie za kilka dni będzie setna rocz-
nica urodzin profesora Władysława Bartoszewskie-
go, który mówił, że bezpieczeństwo Polski zależy od
tego, jak silna jest niepodległa Ukraina – dodał.

Prezydent Warszawy zapewnił też, że miesz-
kańcy Ukrainy mogą liczyć na stolicę Polski w
wypadku ewentualnego konfliktu. – Dwa dni te-
mu byłem w Kijowie, rozmawiałem z wieloma
Ukraińcami, rozmawiałem z merem Kijowa Wi-
talijem Kliczką, że jesteśmy gotowi udzielić wspar-
cia jako samorządowcy zarówno europejscy, bo
zaprosiliśmy Kijów do Paktu Wolnych Miast, jak
również jako samorządowcy polscy wspierając
miasta partnerskie, wspierając Kijów – zaznaczył
Rafał Trzaskowski.

Organizatorami demonstracji w obliczu groźby
agresji Rosji na Ukrainę są organizacje diaspory
ukraińskiej (Fundacja Nasz Wybór, Ukraiński Dom)

oraz organizacje społeczne (Akcja Demokracja,
KOD, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet).
Obok prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskie-
go udział w wydarzeniu wzięli m.in. ambasador
Ukrainy Andrij Deszczycia, aktywistka i artystka Ja-
na Shostak oraz liderzy Koalicji Obywatelskiej, Pol-
ski 2050, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego,
a także przedstawiciele Rady m. st. Warszawy.

Pomysł zorganizowania wiecu solidarności z
Ukrainą wyszedł jednocześnie z organizacji poza-
rządowych („Akcja Demokracja”, Fundacja „Nasz
Wybór” i Ukraiński Dom w Warszawie) oraz od
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i
warszawskiego posła Michała Szczerby. Prezy-
dent Warszawy był we wtorek w Kijowie na spo-
tkaniu z merem Kijowa. Michał Szczerba uczest-
niczył w środę w solidarnościowej misji parla-
mentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Dzisiaj także swoje stanowisko przyjęła Rada m.
st. Warszawy. „Eskalacja napięcia, z którą dziś
mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o
bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy
oraz o pokój w Europie. W obliczu zagrożenia,
przed jakim stają nasi sąsiedzi, nie możemy być
obojętni” – czytamy w dokumencie.

– Rada m. st. Warszawy wyraża solidarność z
narodem ukraińskim. Kijów jest wolnym miastem,
Ukraina jest wolnym państwem. Mieszkanki i
mieszkańcy Kijowa, obywatelki i obywatele Ukra-
iny mają prawo budować swoją przyszłość w opar-
ciu o fundamentalne wartości, takie jak niepodle-
głość, suwerenność i bezpieczeństwo. Wysyłamy
przyjaciołom z Kijowa i całej Ukrainy głośny, jed-
noznaczny sygnał jedności. Jesteśmy z Wami! –
uzasadniała stanowisko Rady wiceprzewodniczą-
ca Magdalena Roguska. M B L

W przestrzeni The Designer Gallery w Ga-
lerii Mokotów zobaczymy historię i doro-
bek legendarnej polskiej marki – Mody
Polskiej, jej twórców a także wieloletnie-
go kierownika artystycznego – Jerzego
Antkowiaka. Pełne symboliki instalacje
oglądać można od 18 lutego. Kuratorem
wystawy jest Tomasz Ossoliński.

Historia mody stała się w XXI wieku popular-
nym tematem. W kinach “Dom Gucci” był praw-
dziwym hitem, wydaje się liczne albumy i publi-
kacje. W galerii Mokotów powstała specjalna prze-
strzeń The Designer Gallery, by łączyć modę, sztu-
kę i design. Już kilkukrotnie można było tam po-
dziwiać różnorodne wystawy – między innymi
Diora (Dior. The Art Of Color) czy Polskiej Foto-
grafii Mody (Powiększenie). Wystawa o Modzie
Polskiej ma pokazać dorobek polskiego designu.

Legendarna marka
Czym jest Moda Polska? Bez wątpienia dla pol-

skiej branży mody jest to prawdziwa legenda. Po-
wstała w 1958 roku, miała służyć reprezentowa-
niu „polskiej myśli modowej” poza granicami PRL,
ale też edukować rodaków w dziedzinie stylu i
odpowiedniego ubioru. Szybko stała się czymś
więcej niż tylko firmą odzieżową – obietnicą zmia-
ny, powiewem wolności (czego symbolem jest ja-
skółka – logo marki) i niezwykłej kreatywności wy-
chodzącej daleko poza ramy państwa ludowego.
Moda Polska zapewne nie byłaby tak niepokorna,
wymykająca się ramom i tak ponadczasowa, gdy-
by nie wyjątkowi artyści zaangażowani na prze-
strzeni lat w jej tworzenie. 

Jedną z czołowych postaci kreujących wizeru-
nek tej marki w kraju i zagranicą był Jerzy Antko-
wiak, odważny wizjoner i artysta, który od 1967
roku aż do zamknięcia marki w 1997 roku pełnił
rolę jej kierownika artystycznego. 

– Odpowiedź na pytanie czym była i czym nadal
jest Moda Polska, nie jest łatwa. Legendą, symbo-
lem, stylem życia, kolorowym ptakiem wśród sza-
rości PRL, nieskończoną inspiracją i ponadczaso-

wym stylem… Niewątpliwie jest ogromną czę-
ścią polskiej historii i dziedzictwem, którego nie
wolno zapomnieć i z którego powinniśmy być
dumni. Bardzo się cieszę, że dzięki tej współpra-
cy wiele osób będzie miało szansę na zapoznanie
się z historią, dorobkiem i spuścizną Mody Polskiej.
Mam nadzieję, że dzięki niej pokażemy, że w Pol-
sce też tworzono wielką modę a marka ta nie ustę-
powała w warstwie kreatywnej tak wielkim do-
mom mody jak Dior, Armani czy Yves Saint Lau-
rent – mówi Tomasz Ossoliński, kurator wystawy
„Czym jest Moda Polska?” 

W galerii handlowej 
jak w galerii sztuki

Wystawa „Czym jest Moda Polska?” w Galerii
Mokotów została zbudowana z czterech warstw
merytorycznych, z których każda przenosi widza
na inny poziom doświadczenia i zagłębiania się w
temat. Pierwsza warstwa – wizualna to niezwykłe
instalacje, na które składają się m. in. archiwalne
szkice, zdjęcia, a także nagrody, jakie za swoją
twórczość otrzymał Jerzy Antkowiak z Panterą
Lalique (Paryż 1990) na czele. 

Kogo temat zaintryguje, będzie mógł przejść
do warstwy symbolicznej, która zadaje pytania i
zmusza do zatrzymania się na chwilę i zastanowie-
nia nad polską modą czy Modą Polską. Kolejny
krok to warstwa merytoryczna i informacje doty-
czące każdej części wystawy zawarte na tablicach
a na tych, którzy pragną jeszcze głębszego wejścia
w tematykę czekają kody QR przenoszące na In-
stagram kuratora wystawy, gdzie znajduje się wię-
cej materiałów archiwalnych i wiele wyjątkowych
informacji i anegdot o Modzie Polskiej, jej twór-
cach i Jerzym Antkowiaku. Na zainteresowanych
niezwykłą historią projektanta i samej Mody Pol-
skiej czekają dwa wyjątkowe oprowadzania kura-
torskie – 5 marca i 14 maja. Wystawa otwarta jest
dla wszystkich chętnych, od 18 lutego do 16 ma-
ja w godzinach otwarcia centrum handlowego.
Wstęp jest bezpłatny. 

P i o t r  C e l e j

We wtorek, 22 lutego, pod-
czas spotkania prasowego
przedstawiciele Polski
2050 wyrazili sprzeciw
wobec planowanej wycin-
ki drzew w związku z pla-
nowaną przebudową Alei
Waszyngtona. 

Złożono wniosek o podjęcie
wszelkich niezbędnych kroków,
mających na celu uniknięcie
wycinki 290 drzew. Przedsta-
wiciele stowarzyszenia Polska
2050 proponują także przepro-
wadzenie szerokich konsultacji
społecznych, dotyczących
kształtu Alei Waszyngtona po
przebudowie.

– Bronimy drzew zawsze, gdy
jakakolwiek władza zbliża się do
nich z toporem w ręce. Tak jest
też w tym przypadku, ponieważ
dziś to władze Warszawy mogą

być tym lekkomyślnym drwa-
lem. Przebudowa Alei Waszyng-
tona to nieprzemyślany pomysł,
którego skutki będą katastrofal-
ne zarówno dla mieszkańców,
jak i zieleni miejskiej. Liczę, że
władze Warszawy dołożą wszel-
kich starań, aby remont Alei Wa-
szyngtona przebiegł z uwzględ-
nieniem oczekiwań mieszkań-
ców. Tego typu projekty powin-
ny być szeroko konsultowane
przez warszawiaków, szczegól-
nie mieszkańców Pragi Południe
– powiedziała Hanna Gill-Piątek,
przewodnicząca Parlamentarne-
go Koła Polska 2050.

– Apeluję do władz Warsza-
wy, aby szczegółowo przeanali-
zować warianty przebudowy
Alei Waszyngtona. Jest czas, aby
odrzucić warianty, które degra-
dowałyby miejską zieleń. Udało

się nam powstrzymać wycinkę
264 drzew w Lesie Kabackim,
wierzę, że i w Alei Waszyngtona
doprowadzimy do wstrzymania
rozwiązań, które mogłyby za-
grażać tym pięknym drzewom
– powiedział Paweł Lenarczyk z
Polski 2050, współodpowie-
dzialny za budowę struktur po-
litycznych w Warszawie.

– Warszawa wydaje ogromne
pieniądze na nowe nasadzenia,
a jednocześnie nie chroni ziele-
ni już istniejącej. Szukajmy roz-
wiązań, które nie wymagają wy-
cinki blisko trzech setek drzew.
To miejsce ma swój charakter i
swoją historię, a tak duża wycin-
ka zmieni je na zawsze. Jeżeli
nic nie zrobimy, będzie to
ogromna strata dla Warszawy –
mówi Magdalena Dorożała, eks-
pert ds. ekologii w Polsce 2050

– Stolica powinno dawać przy-
kład dobrych praktyk w zakresie
ochrony przyrody i zrównowa-
żonego rozwoju. Wycinka takiej
liczby drzew w samym sercu Pra-
gi Południe to niezrozumiałe
działanie, na które nie ma na-
szej zgody. Jako mieszkańcy Pra-
gi Południe będzie uważnie
przyglądali się dalszym pracom
przebudowy Al. Waszyngtona –
mówi Iwona Żywko, współod-
powiedzialna za budowę struk-
tur politycznych Polski 2050 na
Pradze Południe.

Rozpoczął się długo ocze-
kiwany montaż ledowych
opraw SAVA. Pierwsze za-
wisły we wtorek, 22 lute-
go, na al. Stanów Zjedno-
czonych i ul. Wileńskiej. W
sumie w styczniu przyszłe-
go roku warszawskie ulice
będzie oświetlało 38 414
takich lamp, zaprojekto-
wanych specjalnie dla
Warszawy. Pozwolą zaosz-
czędzić miastu aż 23 mln
zł rocznie.

Pierwsze trzy oprawy SAVA
zawisły w grudniu ubiegłego ro-
ku, przed najdłuższą nocą w ro-
ku. Zamontowano je na elewacji
budynku Zarządu Dróg Miej-
skich. Docelowy montaż rozpo-
czął się we wtorek, 22 lutego.
Tego dnia konserwatorzy oświe-
tlenia zawiesili nowe lampy na
al. Stanów Zjednoczonych i ul.
Wileńskiej (pierwsze egzempla-
rze dotarły do stolicy w ubiegłym
tygodniu, wprost z fabryki).

Konserwatorzy będą monto-
wać lampy zgodnie z przygoto-
wanym przez siebie harmono-

gramem. Oprawy są bowiem
przygotowane dla konkretnych
ulic. ZDM będzie podsumowy-
wał kolejne tygodnie prac. Przed-
stawi na jakich ulicach i ile opraw
zostało zawieszonych w każdym
tygodniu. Zaprezentuje też, ile
energii elektrycznej i pieniędzy w
skali roku pozwolą zaoszczędzić. 

Nowe oprawy zostały zapro-
jektowane specjalnie dla Warsza-
wy. Nie dziwi więc nazwa, jaką
otrzymały – SAVA. Przypomina-
ją mały latający spodek, a nowo-
czesny wygląd zawdzięczają
kształtowi kopuły ”future proof”,
w której mieszczą się wszystkie
podzespoły składające się na
działanie lampy. Sercem oprawy
jest odpowiednio dostosowany
do niej układ optyczny, pozwala-
jący na ustawienie odpowiedniej
temperatury barwowej światła.

Model wyróżnia się tym, że bę-
dzie prostszy w utrzymaniu i na-
prawie. Aby otworzyć oprawę i
wymienić zużytą część, serwisant
nie będzie musiał używać specja-
listycznych narzędzi. Wszystko
dzięki zastosowaniu m.in. trwałe-

go zawiasu i systemu automa-
tycznego rozłączenia.

Cała konstrukcja oprawy wy-
konana jest ze stopów alumi-
nium. To pozwoli jej przetrwać
co najmniej kilkadziesiąt lat. To
ważne, bo wraz z latarniami są
cały czas narażone na działanie
warunków atmosferycznych, w
tym opadów i dużych różnic
temperatur, zwłaszcza zimą.

Przede wszystkim nowe opra-
wy będą oszczędne. Całkowity
koszt wymiany 38 414 lamp so-
dowych na tyle samo ledowych
SAV wyniesie 32 mln 305 tys.
335 zł 53 gr, ale dzięki temu ilość
energii zużywanej rocznie przez
oświetlenie uliczne w odniesie-
niu do dróg zarządzanych przez
ZDM spadnie aż o 56 proc. – z
49,6 GWh do 21,8 GWh. Zużycie
mniejsze o 27,8 GWh pozwoli
pozostawić w budżecie miasta
ok. 23 mln zł w skali roku. To
istotne dlatego, że cena za ener-
gię z każdym rokiem wzrasta.
Jeszcze w 2021 r. ZDM za prąd
dla oświetlenia ulicznego płacił
ok. 600 zł brutto za MWh (łącz-
nie z dystrybucją), ale już w bie-
żącym koszt wynosi 873 zł za
MWh brutto.

Wymianie będą podlegać
oprawy na ulicach kategorii po-
wiatowej, wojewódzkiej i krajo-
wej na terenie Warszawy, czyli
tych zarządzanych przez ZDM
(z wyjątkiem opraw historycz-
nych na wybranych kilkunastu
ulicach). Każdą wymianę po-
przedzi wykonanie szczegółowe-
go projektu oświetlenia, czyli do-
bór odpowiedniej mocy i optyki.
ZDM szacuje, że montowanych
będzie ok. 750 opraw SAVA tygo-
dniowo. z d m . w a w . p l

Wymiana oświetlenia rozpoczęta

Kijów, Warszawa – wspólna sprawa

Moda Polska – wystawa historyczna

W obronie 290 drzew przy Alei Waszyngtona
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Omawiana książka – „Wojna polsko-
-bolszewicka 1919-1921 z war-
szawskiej perspektywy” – jest przy-

kładem obydwu nurtów, w jednym opraco-
waniu. Praca jest obszerna, bo ma objętość
ponad 400 stron druku; zawiera także boga-
ty zestaw ilustracji, w tym fotografie z Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego. Profesor
Drozdowski spojrzał na wydarzenia z lat
1919-1921 w sposób  apolityczny, co jest
ostatnio – mimo wszystko – czymś wyjątko-
wym,  albowiem sfinansowanie wydania
książki zależy najczęściej od polityków, a ci
preferują określony punkt widzenia.  

Patrzył apolitycznie, ale oczyma warsza-
wiaka, dla którego wszystko, co dotyczy na-
szej stolicy, jest najbliższe sercu. Miarą takie-
go podejścia do tematu jest to, że na pięć roz-
działów, jeden (Rozdział II) – prawie stu-
stronicowy – poświęcony został opisowi
Warszawy w latach 1919-1921, w tym kul-
turze artystycznej i towarzyskiej.  Ostatni
rozdział (Rozdział V) nosi tytuł: „Poetycki
zapis narodzin niepodległości i wojny polsko-
-bolszewickiej (1918-1921)”.

Mieszkańcy Warszawy, Polacy i Ży-
dzi, elita towarzyska i bezdomni
ze slumsów Burakowa i Pową-

zek,  analfabeci i profesorowie wyższych
uczelni, politycy i żołnierze są  zbiorowym
podmiotem relacjonowanej historii. We
„Wstępie” profesor napisał: „Fenomen war-
szawskiego lata 1920 r. polegał na tym, że
społeczeństwo obywatelskie stolicy po raz
pierwszy na szeroką skalę potrafiło się zin-
tegrować w stopniu znacznie większym niż
to było w czasach Insurekcji Kościuszkow-
skiej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego, Powstania Listopadowego i Stycz-
niowego oraz Rewolucji 1905 r.”.  Profesor
Drozdowski szczególnie mocno eksponuję
prawdziwą „eksplozję” społeczeństwa oby-
watelskiego i jego instytucji, takich, jak: Ra-
da Obrony Stolicy (pod przewodnictwem
wiceprezydenta Warszawy Artura Śliwiń-
skiego), Obywatelskie Komitety Obrony Pań-
stwa, zwane także Komitetami Obrony Na-
rodowej (Witold Trąmpczyński).  Przewod-
niczącym Obywatelskiego Komitetu Wyko-
nawczego Rady Obrony Państwa został gen.
Józef Haller.  Komitet ten skupiał przedsta-
wicieli ponad dwustu rozmaitych stowarzy-
szeń społecznych. Profesor Drozdowski ak-
centuje również spontaniczny udział mło-
dzieży, szczególnie akademickiej,  we
wszystkich działaniach, a symbolem tego
jest Legia Akademicka.

Omawiając sprawy narodowościowe War-
szawy, gdzie w 1918 r.  ludność żydowska
stanowiła  42,2% populacji,   zauważa:
„większość tej ludności, prócz części biedo-
ty i inteligencji, czuła wspólne zagrożenie z
ludnością polską stolicy ze strony bolszewi-
zmu niszczącego gospodarcze podstawy eg-
zystencji i wartości duchowe religijnej  i na-
rodowej tożsamości”.

Ważnym wątkiem narracji profe-
sora Drozdowskiego jest opis
postawy Józefa Piłsudskiego w

stosunku do „białych” i „czerwonych” Ro-
sjan.  Piłsudski balansował, a stawką była
niepodległość Polski. Wynikało to z faktu, że
równolegle z wojną  polsko-bolszewicką, to-
czyła się okrutna wojna wewnątrz Rosji. Po-
parcie przez Polskę zbrojnych działań Deni-
kina czy Wrangla (np. przez odciągnięcie
części sił bolszewickich na polski front), gro-
ziło wygraną „białych”, których sojusznika-
mi i patronami były zarówno Anglia, jak też
Francja. Wygrana „białych”  „teoretycznie”
groziła powrotem do granic z 1914 roku (a
na pewno utratą Kresów Wschodnich), gdyż
państwa Ententy miały wielorakie umowy z
byłym Imperium Romanowów. Wygrana
„czerwonych” groziła nie tylko utratą nie-
podległości,  ale wprowadzeniem bolszewi-
zmu, którego prawdziwe oblicze Polacy po-
znali bardzo szybko. Zagrożenie ze strony
„białej” Rosji wynikało wprost z Traktatu
Wersalskiego (28 czerwca 1919 r.). Jak pod-
kreślił profesor Drozdowski, nie było w nim
mowy „o granicach wschodnich Rzeczypo-
spolitej, ponieważ Mocarstwa Sprzymierzo-
ne i Stowarzyszone liczyły na sukces wojsk
antybolszewickich, głównie Denikina, Wran-
gla i Kołczaka”. 

Nieco dalej profesor napisał: „No-
wym uderzeniem w autorytet Pa-
derewskiego i plany graniczne Na-

czelnika Państwa (Piłsudskiego – przyp. LK)
i jego oponentów była Deklaracja Rady Naj-
wyższej w sprawie tymczasowej  granicy
wschodniej Polski z 8 grudnia 1919 roku.
Deklaracja ta, z powołaniem na Traktat Wer-
salski, przyznawała Polsce prawo urządze-
nia administracji regularnej na terytorium

dawnego Cesarstwa Rosyjskiego na zachód
od linii Bugu i dawnej granicy między Rosją
a Prusami Wschodnimi. Deklaracja ta wyni-
kała z wiary Rady Najwyższej w odrodzenie
Rosji walczącej z bolszewikami”. 

J eszcze w początkach kwietnia 1920 r.,
w imieniu rządu Wielkiej Brytanii
„lord Curzon (…) poinformował rząd

polski, że jeśli armia polska podejmie ofen-
sywę przeciwko bolszewikom, to nie otrzy-
ma od Wielkiej Brytanii ani pomocy,  ani po-
parcia”.  „Dla Naczelnika Państwa ta rosyjska
wojna domowa stwarzała trudne problemy
wyborów politycznych. Kierując się polską ra-
cją stanu, nie mógł życzyć im („białym” –
przyp. LK) zwycięstwa, powrotu do władzy
i uczynienia  ich w Rosji głównym partnerem
w polityce europejskiej, często kosztem Pol-
ski, Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich. Z
drugiej strony przywódcy Wielkiej Brytanii i
Francji domagali się od niego wojskowej
współpracy z Denikinem i Wranglem, którą
musiał pozorować, prowadząc jednocześnie
tajne rozmowy z Julianem Marchlewskim”.

W tej sytuacji Piłsudski „w tajemnicy przed
opinią publiczną, a także misjami aliancki-
mi przebywającymi w Polsce” prowadził
rozmowy z „czerwonymi”, ale także w ta-
jemnicy (w porozumieniu   z Semenem Pe-
tlurą), przygotował wyprawę na Kijów. Ofen-
sywa rozpoczęła się 26 kwietnia 1920 r.

P rofesor Drozdowski, opisując losy
wyprawy kijowskiej i jej następstwa,
a więc bolszewickie zagrożenie

Warszawy, bardzo umiejętnie i interesująco
naświetlił lojalną względem Piłsudskiego
postawę premiera Władysława Grabskiego,
a także jego następcy – Wincentego Witosa.
W trakcie dramatycznego posiedzenia Rady
Obrony Państwa w dniu 19 lipca 1920 r.,
część jej członków domagała się zmiany na
stanowisku Naczelnego Wodza, którym był
Piłsudski. Przeprowadzono głosowanie. Za
wnioskiem opowiedział się Roman Dmow-
ski i jeszcze jeden poseł. Profesor Drozdow-

ski dodał; „Po tej porażce Dmowski opuścił
Warszawę i zamierzał wraz ze swymi ide-
owymi zwolennikami stworzyć silną Armię
Zachodnią, która miała pod dowództwem
gen. Dowbora-Muśnickiego dokonać wiel-
kiej kontrofensywy wobec Armii Czerwo-
nej i wyzwolić Warszawę,  w razie jej zajęcia
przez bolszewików”.

Drozdowski, powołując się na ra-
porty  polskich służb, napisał o in-
tensywnej agitacji  prowadzonej

przez koła prawicowe (podczas bolszewic-
kiego ataku na Warszawę), w celu pode-
rwania ufności pokładanej przez społeczeń-
stwo w osobie Naczelnego Wodza.  W powo-
łaniu się na Komunikat Informacyjny Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych z 24 lipca 1920
r. napisał; „raporty wszystkich Dowództw
Okręgów Generalnych skarżą się ustawicz-
nie na zupełne prawie powstrzymywanie

się masy chłopskiej od wstępowania do woj-
ska”.  Zwrócił także uwagę na działalność
polskich komunistów: „KPRP, decyzją gabi-
netu Ignacego Paderewskiego, a konkret-
nie ministra spraw wewnętrznych Stanisła-
wa Wojciechowskiego, została zdelegalizo-
wana za działalność antypaństwową (bojkot
służby wojskowej, inspirowanie strajków w
zakładach użyteczności publicznej, wezwa-
nie do obalenia legalnego rządu)”. Z po-
wyższego widać, że Piłsudski musiał doko-
nywać dramatycznych wyborów, i za cud
można uznać, iż w takich warunkach Polska
obroniła swoją niepodległość!

Profesor Drozdowski w swojej pracy
wyjątkowo mocno akcentuje „złoty
okres rządów chłopskich” z Wincen-

tym Witosem na czele. Józef Piłsudski powo-
łał   24 lipca 1920 Rząd Obrony Narodowej,
na którego czele stanął Wincenty Witos. Był
to  gabinet koalicyjny, sformowany w naj-
cięższym dla Polski okresie, w okresie inwa-
zji bolszewickiej.  Rząd  ten, po wygraniu
wojny, po podpisaniu pokoju w Rydze oraz
po wdrożeniu wielu ważnych reform, prze-
trwał do 13 września 1921 roku, kiedy podał
się do dymisji. W ocenie Profesora, żaden
inny rząd okresu międzywojennego nie mo-
że pochwalić się podobnymi sukcesami.

Nie jest moim zamiarem streszcze-
nie książki profesora Mariana
Marka Drozdowskiego. Pragnę je-

dynie zwrócić uwagę Czytelników na tę in-
teresującą pracę. Z racji setnych rocznic od-
zyskania niepodległości oraz wojny sowiec-
ko-polskiej, ukazało się drukiem wyjątko-
wo dużo opracowań. W mojej ocenie, książ-
ka profesora Drozdowskiego jest jedną  z
najcenniejszych w tej puli. Zawiera ogrom
danych osadzonych w solidnej, naukowej
narracji. To taka książka, która powinna
znaleźć się w każdym domu, żeby można by-
ło do niej sięgnąć, gdybyśmy mieli jakiś pro-
blem z faktami na temat lat 1919-1921.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Książka, którą – zwłaszcza dzisiaj – każdy Polak powinien przeczytać

Jak walczyli o Polskę Piłsudski, Paderewski i Witos
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 z warszawskiej perspektywy –  to 
tytuł jednej z ostatnich książek profesora Mariana Marka Drozdowskiego.
Wydana została w 2020 roku przez renomowane i zasłużone dla narodo-
wej tradycji wydawnictwo „Editions Spotkania”. Profesor Drozdowski,
który 1 lutego obchodził dziewięćdziesiąte urodziny, jest mieszkańcem 
Ursynowa, jest też autorem licznych artykułów na łamach „Passy”, jak
również autorem bodajże największej w Polsce liczby prac naukowych,
związanych tematycznie z Warszawą, ale także dziejami Polski w ostat-
nich dwustu latach, szczególnie w zakresie biografistyki. 

Autorem pierwszego rzeźbiarskiego wizerunku Syreny
- symbolu Warszawy był Konstanty Hegel. Stworzył go
na zamówienie magistratu, jako zwieńczenie prac przy
wodociągu Henryka Marconiego doprowadzającego
wodę m. in. na Stare Miasto.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało cykl po-
święcony wybitnym twórcom warszawskich pomników-rzeźb. Au-
tor warszawskiej Syreny, Konstanty Hegel rzeźbiarstwo miał we
krwi. Rzeźbiarzami byli jego dziadek i ojciec. Po nauce w renomo-
wanym Liceum Warszawskim studiował na Oddziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1823 roku w Rzymie. Brał
udział w powstaniu listopadowym, po jego zakończeniu otworzył
własną pracownię rzeźbiarską.

W latach 1844–1862 był profesorem rzeźby i rysunku ornamen-
tacyjnego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykształcił wie-
lu artystów, był autorem podręcznika o ludzkiej anatomii, której zna-
jomość jest niezbędna dla twórców.

W 1854 roku przyjął zamówienie na projekt figury Syreny, co by-
ło wyzwaniem, bowiem zaborca rzadko wydawał pozwolenia na sta-
wianie pomników w przestrzeni miasta.

Rzeźba Konstantego Hegla, która ozdobiła Rynek Starego Mia-
sta, dziś nazywana jest Syrenką. Powodem tego zdrobniałego mia-
na jest z pewnością jej niewielka wysokość (180 cm), jak i młodzień-
czy wygląd pół kobiety, pół ryby o dwóch ogonach. Tworząc to
dzieło 55-letni Hegel nie odszedł od swej ulubionej antycznej sty-
listyki. Trudno było ubrać Syrenkę w klasyczne, lejące się szaty, ja-
kim często ozdabiał postaci na pomnikach nagrobnych. Znalazł
jednak wyjście. Syrenka ma upięte włosy na wzór greckich bogiń.

W tym samym czasie umieszczono w Warszawie drugą syrenę au-
torstwa Hegla. Kamienna figura zwieńczyła bramę prowadząca z
Krakowskiego Przedmieścia na ul. Karową.

Konstanty Hegel jako pierwszy stworzył wizerunek warszawskiej
Syreny w formie rzeźby. Do tej pory jej postać była przedstawiana
w herbach czy dekoracjach jako malowidło, płaskorzeźba, rysunek
lub grafika. Ale to nie jedyna wyróżniająca cecha tego dzieła. W tej
niewielkiej postaci Hegel zawarł także charakter Warszawy, którą
uosabia pełna życia i energiczna młoda kobieta w walecznej posta-
wie, lekko odchylona do tyłu, jakby tuż przed zadaniem ciosu mie-
czem trzymanym nad głową.

Rzeźba została odlana z miękkiego cynku w zakładzie K. J. Min-
tera, największej odlewni w Imperium Rosyjskim. Jak się później
okazało wybrany metal okazał się dla niej zgubny. W 1855 roku Sy-
renkę ustawiono na środku Rynku Starego Miasta w miejscu roze-
branego zaledwie 38 lat wcześniej XV-wiecznego ratusza.

Na początku XX wieku cokół zmieniono. Syrenka zwieńczyła
nieproporcjonalnie wielki cokół w kształcie skały. Symbol miasta
wystawał ponad dachy straganów targowiska funkcjonującego na
Rynku. To połączenie bardzo szybko zostało ocenione jako bardzo
niefortunne.

W latach 60. Konstanty Hegel powoli usuwał się z aktywnego ży-
cia pedagogicznego i artystycznego. Jeden z czwórki najsławniej-
szych warszawskich rzeźbiarzy II połowy XIX wieku, nauczyciel wy-
bitnych następców i autor wielu realizacji w 1868 roku stracił
wzrok. Zmarł zapomniany w nędzy. W 1876 roku został pochowa-
ny na Powązkach.

XX wiek oznaczał dla rzeźby ciągłe wędrówki i bezprzykładny
wandalizm. W 1914 roku cokół został zmieniony na wielokątny z
wodotryskami. W II Rzeczypospolitej w 1928 roku rzeźbę zde-
montowano i schowano w magazynach magistratu. Rok później
ustawiono ją na terenie Klubu Sportowego Pracowników Miej-
skich „Syrena” przy ul. Solec 8. Tam przerwała II wojnę światową,
ale została znacznie uszkodzona. W pracowni Braci Łopieńskich do-
robiono jej rękę, tarczę i załatano 50 dziur po kulach. Po reperacji
stanęła w obecnym Parku im. Rydza Śmigłego, gdzie została po woj-
nie uszkodzona po raz pierwszy.

W kolejnych latach i miejscach Syrenka była dewastowana łącz-
nie 11 razy. Łupem wandali padała ręka z mieczem i tarcza. Raz Sy-
renka zaliczyła cios w brzuch. Przed wandalami nie uchroniło ją no-
we miejsce na staromiejskich murach oraz wzmocnienia, jakim
została poddawana po zniszczeniach. W 1990 roku ponownie sta-
nęła na Rynku, gdzie po raz kolejny została zdewastowana.

W 2008 roku władze Warszawy zdecydowały o całkowitej ochro-
nie wybitnego dzieła Konstantego Hegla. Oryginał po naprawach
przeniesiono do obecnego Muzeum Warszawy, a na Rynku Stare-
go Miasta na skromnym cokole postawiono jego kopię.

Warszawa może poszczycić się wybitnymi realizacjami pomni-
kowymi. Monumenty pochodzą z różnych czasów i odmienne by-
ły powody, jakimi kierowano się przy ich powstaniu. Jedno mają
wspólne – stworzyli je rzeźbiarze wybitni. Biuro Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków przygotowało cykl, w którym przedstawia
rzeźby: Bertela Thorvaldsena, Konstantego Hegla, Edwarda Wit-
tiga i Mariana Koniecznego. M B L

Warszawska Syrena 
– historia pomnika-symbolu
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Pogoda ostatnio nas nie roz-
pieszcza. Chwilowo aura nie
sprzyja wypoczynkowi na świe-
żym powietrzu, ale nie oznacza
to, że czas wolny najlepiej prze-
siedzieć w domu, bo w stolicy
ciągle dzieje się coś ciekawego,
a wizyta w muzeum czy galerii
sztuki albo zobaczenia interesu-
jącej wystawy z pewnością po-
prawi nam nastrój. 

J ednym z takich miejsc, gdzie za-
wsze można liczyć na pozytyw-
ne wrażenia jest Centrum Pra-

skie Koneser. Ten kompleks obiektów
mieszkalnych, biurowych i kulturalno-
-rozrywkowych położony na Pradze-
-Północ między ulicami Ząbkowską,
Nieporęcką, Białostocką i Markowską
powstał w wyniku rewitalizacji dawnej
Warszawskiej Wytwórni Wódek Kone-
ser. Zarówno położenie na terenie jed-
nej z najstarszych i bardzo klimatycz-
nych dzielnic stolicy, jak i świetne zacho-
wanie zabytkowej tkanki obiektów spra-
wiają, że jest to przestrzeń miejska o
niepowtarzalnej atmosferze. Na tere-
nie kompleksu znajdują się zarówno
liczne restauracje, kawiarnie i sklepy,
jak i galerie sztuki oraz Muzeum Pol-
skiej Wódki. 

Właśnie w Koneserze mieści
się jedna z bardziej znanych
i cenionych w Polsce galerii

sztuki współczesnej – ToTuart. To wyjąt-
kowy showroom prezentujący starannie
wyselekcjonowane dzieła najciekaw-
szych polskich współczesnych artystów.

Zawsze zobaczymy tu zarówno dobrą
rzeźbę, obrazy, grafikę, fotografię, jak i
prace z tkaniny. Można tu podziwiać
dzieła tak znanych twórców jak, między
innymi, Rafał Olbiński, Adam Bakalarz,
Marek Sułek, Mateusz Sikora czy Miro-
sław Gołofit.

Wpasażu głównym Konesera
zwykle odbywają się różne
wystawy fotografii. Obec-

nie trwa tu właśnie wystawa fotogra-
ficzna Kazimierza Pichlaka „Twarze
Afryki”. Autor zdjęć jest z zawodu chi-
rurgiem, a z pasji artystą. Poza fotogra-
fowaniem pisze również wiersze, któ-
rych wydał już kilka tomów. Mieszka w
Kotlinie Jeleniogórskiej, na stokach Kar-
konoszy i dlatego chętnie fotografuje
góry. Na swym koncie ma już kilkana-
ście indywidualnych wystaw fotogra-
ficznych, m. in. Gór górzystość, Krajo-
brazy liryczne, W cieniu Annapurny,
Patagonia, Sikkim – gdzie to jest?, Mu-
stang – kraina wiatru i baśni, Himalaj-
skie twarze, Idzie jesień, Mgielnie. Fo-
tografuje, aby zapamiętać emocje zwią-
zane z odkrywaniem piękna i „niepięk-
na” świata. Aktualna wystawa Pichlaka
w Koneserze to upamiętnienie spotkań
z ludźmi podczas podróży fotografa po
Etiopii, Kenii, RPA, Lesotho, Eswatini,
Namibii, Mozambiku i Botswanie.

R ównież w pasażu głównym
obiektu jeszcze do końca mie-
siąca trwa długo oczekiwana

i głośna „The NBA Exhibition”. Warsza-
wa jest pierwszym miastem w Europie,
gdzie wystawa jest prezentowana. Z
naszej stolicy ekspozycja wyrusza na
dalszy podbój kontynentu. Wystawa
przybliża nam historię, kulturę i styl ży-
cia związany z NBA. Fani koszykówki w
każdym wieku są tym wydarzeniem za-
chwyceni. Wystawa jest interaktywna –
każdy ma tutaj możliwość, na przykład,
wziąć udział w prezentacji VR, zrobić
sobie zdjęcie z mistrzowskim Pucha-
rem Larry’ego O’Briana, czy zagrać w
najnowszą grę NBA 2K22. Na wysta-
wie zobaczymy 50 unikatowych ekspo-

natów, takich jak chociażby oryginalne
autografy byłych i obecnych najwięk-
szych gwiazd NBA, ich zdjęcia czy ko-
szulki. Ekspozycja podzielona jest na
20 stref tematycznych i tak, na przy-
kład, w „SCREENING ROOM” na du-
żym kinowym ekranie wyświetlane są
najważniejsze momenty z historii NBA,
strefa „QUOTES”  to inspirujące wypo-
wiedzi 13 legendarnych zawodników
NBA, a w strefie „AT AGE 35” zobaczy-
my zestawienie statystyk, które zawod-
nicy tacy jak Michael Jordan, Kobe Bry-
ant czy LeBron James osiągnęli przed
ukończeniem 35 roku życia.

O czywiście, każdemu kto od-
wiedza Centrum Praskie „Ko-
neser”,  zawsze polecam

wstąpienie do Muzeum Polskiej Wódki.
Słynna warszawska Wytwórnia Wódek
„Koneser”, w której rozlewano flago-
we marki polskich wódek, takie jak,
Luksusowa, Wyborowa, Żytniówka czy
Żubrówka, na przełomie XIX i XX wie-
ku zajmowała powierzchnię 50 tysięcy
m?. Wytwórnia produkowała słynne
na całym świecie polskie trunki aż do
2007 roku. Pogarszająca się sytuacja
przedsiębiorstwa i kłopoty finansowe,
w które popadło, doprowadziły do za-
mknięcia fabryki w tym miejscu.

Muzeum zabiera nas w po-
dróż po blisko 1000-letniej
historii gorzelnictwa na zie-

miach polskich. Na początku wizyty do-
wiemy się, jak w ogóle doszło do tego,
że człowiek nauczył się wytwarzać spi-
rytus, jakie zastosowanie miał pierwot-
nie alkohol i co sprawiło, że trunek ten
zrobił tak spektakularną karierę. Znale-
ziska z terenów starożytnej Mezopota-
mii świadczą o tym, że techniki desty-
lacji były znane ludziom już około 3500
r. p.n.e. Na ziemie polskie wiedza na
temat destylacji dotarła dopiero w XIII
wieku. Do tego momentu nasi przodko-
wie poprawiali sobie nastrój racząc się
piwem, miodem pitnym oraz winem.
Począwszy od XIV wieku sztuki desty-
lacji zaczęto nauczać na Uniwersytecie

Jagiellońskim. Dzisiaj wódka traktowa-
na jest w Polsce jako nasze dobro naro-
dowe i integralny element polskiej kul-
tury i tradycji. Termin „Polska Wódka”
jest oznaczeniem zastrzeżonym, które
nadawane jest przez Stowarzyszenie
Polskiej Wódki tylko i wyłącznie pro-
duktom otrzymywanym z etanolu po-
chodzenia rolniczego, powstającym z
tradycyjnych zbóż polskich – żyta, psze-
nicy, jęczmienia, owsa oraz pszenżyta
lub ziemniaków uprawianych na tery-
torium Rzeczypospolitej.

M uzeum oferuje wizyty z
przewodnikiem (dostępne
aż w 7 językach !!!), inte-

raktywne ekspozycje, prezentacje i pro-
jekcje. Możemy tu nie tylko sporo do-
wiedzieć się o historii rozwoju techno-
logii wytwarzania wódki w skali wie-
ków, ale usłyszeć także wiele cieka-
wych, a często i zabawnych historyjek
i anegdot związanych z wpływem wód-
ki na kształtowanie się niektórych pol-
skich zwyczajów. Usłyszymy też wiele
na temat doskonałej renomy, którą od
lat cieszy się polska wódka na całym
świecie. A ponieważ nie od dzisiaj wia-
domo, że wiedza teoretyczna jest mało
warta bez praktyki, to podążając za tą
sentencją na podsumowanie wizyty
muzeum zaprasza wszystkich zwiedza-
jących na degustację różnych Polskich
Wódek (w cenie biletu wstępu).

A jakie atrakcje czekają nas w
Koneserze na najbliższym cza-
sie? 25 i 26 lutego w pasażu

głównym odbędą się Praskie Spotka-
nia Komiksowe. Wydawnictwo Planeta
Komiksów skupiające kilku wydawców
(między innymi Timof Comics, Taurus
Media, elemental czy  Ongrys) zaprasza
na multistoisko komiksowe. Będzie oka-
zja, nie tylko aby kupić najnowsze hity,
ale również, aby porozmawiać w auto-
rami komiksów. Praskie Spotkania Ko-
miksowe są imprezą cykliczną, odby-
wającą się cztery razy w roku. Najbliż-
sze spotkanie jest pierwszym w tego-
rocznej edycji.

Wweekend 26 i 27 lutego w
godzinach od 11 do 17  na
„Targowisko Sztuki” zapra-

szają młodzi artyści z warszawskiej ASP.
Będzie to świetna okazja, aby nabyć uni-
katowe prace z dziedzin takich jak ma-
larstwo, fotografia, grafika, czy ilustra-
cja po bardzo korzystnych cenach, bo
bezpośrednio od twórców. Spora część
dzieł to prace, które świetnie nadają się
do wystroju wnętrz. „Targowisko Sztu-
ki” to impreza z 15-letnią tradycją.

2 8 lutego odbędzie się koncert
poetycko-muzyczny w wyko-
naniu Danuty Stankiewicz

„Groszki i róże”. Artystka występowa-
ła, między innymi, w popularnym po-
znańskim kabarecie „Tey”, zdobyła po-
nad 50 nagród i wyróżnień na festiwa-
lach krajowych i zagranicznych. Swo-
je utwory prezentowała w ponad 30
krajach świata w tym, między innymi,
w Izraelu, Korei Północnej, Danii, Ło-
twie, Szwecji, Francji, Kanadzie, USA,
Mongolii, Włoszech, Holandii, Rosji,
Niemczech, Austrii. Koncert „Groszki i
róże” oparty jest na repertuarze pio-
senek Ewy Demarczyk. Wydarzenie
ma przybliżyć słuchaczom bogaty do-
robek kultury polskiej i żydowskiej. Bę-
dzie to również swego rodzaju hołd
złożony wielkim polskim artystom:
kompozytorom – Zygmuntowi Ko-
niecznemu i Andrzejowi Zaryckiemu
oraz poetom: Julianowi Tuwimowi,
Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
oraz Mironowi Białoszewskiemu.

P ierwszego marca na terenie Ko-
nesera odbędzie się kolejne
spotkanie z cyklu „Koneserzy

słów”. Marcin Meller zaprasza na roz-
mowę z Sylwią Chutnik, Witoldem Sza-
błowskim i Mariuszem Szczygłem. Dys-
kusja będzie dotyczyła kultury i litera-
tury w Polsce. Spotkanie rozpocznie się
o godzinie 19. Liczba miejsc jest ograni-
czona, a limit wynosi 100 osób. Bez-
płatne wejściówki można pobrać na
stronie Konesera. 

Co słychać w Centrum Praskim Koneser?
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Takie rozważania przechodzą
mi przez myśl, w związku z pan-
demią i kampaniami w me-
diach, bo przecież bakterie i wi-
rusy towarzyszą nam zawsze i
wszędzie i jedne są nam po-
trzebne, pomocna, a inne szko-
dliwe, są to nasi najbliżsi sąsie-
dzi. Dobrze więc poznać ich za-
chowania i zwyczaje, żeby wie-
dzieć, jak możemy z nimi do-
brze współżyć, czerpać korzy-
ści z ich sąsiedztwa albo się
śmiertelnie rozchorować.

Bakterie są wszędzie, są w po-
żywieniu, glebie, wodzie, powie-
trzu i wewnątrz naszego ciała.
Na Ziemi jest w przybliżeniu pięć
kwintylionów (5x1030) bakte-
rii. Część z nich żyje z nami w
symbiozie, część jest dla nas obo-
jętna, a inne, tzw. patogeny wy-
wołują choroby, a nawet prowa-
dzą do śmierci. Wirusy są też
obecne w każdym ekosystemie,
występują w glebie, powietrzu i
wodzie, na przedmiotach i we-
wnątrz naszego ciała.

Rozmiary bakterii i wirusów
Wielkości bakterii są mierzo-

ne w mikrometrach (?m) 1 mi-
krometr (?m) to 0,001 (jedna
tysięczna) milimetra (mm) i
mieszczą się w przedziale oko-
ło 0,2 ?m - 750 ?m. Escherichia
coli - pałeczka okrężnicy, ma
wymiary 0,8 ?m  x 2 ?m, a ma-
sę 1 pikograma, czyli 1x10-12
grama. 

W jednej kostce do gry może-
my zmieścić 1012 – czyli tysiąc
miliardów komórek bakterii. Do
przetrwania bakterie nie potrze-

bują żywiciela. Często mają “na-
rządy” ruchu, pozwalające im
przemieszczać się w tkankach.
Większość pozostaje w płynach
ustrojowych, a niektóre przeni-
kają do wnętrza komórek.

Wirusy - (po łacinie - trucizna
lub jad) są z reguły mniejsze niż
bakterie. Są obecne w organi-
zmach zarówno chorych, wyka-
zujących objawy chorobowe, jak
i zdrowych, które są zakażone
bez wywoływania następstw
chorobowych, z infekcją aktyw-
ną lub utajoną. Liczba wirusów
jest co najmniej 10 razy większa
niż bakterii. Wirusy są niezdolne
do namnażania się poza komór-
ką gospodarza, 

Dostają się biernie do innych
organizmów i przenikają do ko-
mórek przez specjalne białko
błony komórek gospodarza, sta-
nowiące “furtkę”. Potem korzy-
stają z brakujących im reakcji
syntez cząsteczek koniecznych
do mnożenia się i zabijania go-
spodarza. Np. koronawirusy
wnikają przez białko błon ACE2,
które jest niezbędne w proce-
sach metabolizmu krwi, a więc
jest obecne na błonach wszyst-
kich komórek zwierzęcych. 

Budowa bakterii i wirusów
Bakterie wykazują wszelkie

oznaki życia, jak: oddychanie,
metabolizm, wzrost, ruch, roz-
wój, rozmnażanie i odżywianie,
są to więc mikroorganizmy ży-
we, najczęściej jednokomórko-
we. Cechą charakterystyczną ich
budowy jest brak otoczonych bło-
ną jąder komórkowych i to, że w

centralnej części komórki posia-
dają nieosłoniętą błoną kolistą
cząsteczkę DNA (kwasu deoksy-
rybonukleinowego), będącą no-
śnikiem informacji genetycznej.

Wirusy są to niewielkie orga-
niczne cząstki złożone z wielu
cząsteczek. Nie są zdolne (nie ma-
ją pełnego zestawu koniecznego
do tego typu działania cząste-
czek) ani do niezależnej samo-
dzielnej syntezy białek, ani do
syntezy błon komórkowych. Do
prowadzenia wielu reakcji meta-
bolicznych korzystają więc z zaso-
bów komórki gospodarza. Skła-
dają się z kwasu nukleinowego,
stanowiącego ich genom, czyli
materiał genetyczny i otaczają-
cego go płaszcza białkowego -
kapsydu, na którym znajdują się
cząsteczki tłuszczu i białka wraz
z wystającymi wypukłościami gli-
koproteinowymi. Zależą całko-
wicie od żywych komórek gospo-
darza, potrzebują żywiciela do
przetrwania, nie rosną na podło-
żach sztucznych, są wewnątrzko-
mórkowymi pasożytami. 

Ciekawostka
Niektóre wirusy mogą zaata-

kować oprócz ludzi, zwierząt i
roślin także komórki bakteryjne,
są to tzw. bakteriofagi, dostają
się one do chromosomów bak-
terii i ją niszczą. W 1896 roku za-
uważono, że w pewnym środo-
wisku wodnym wzrost przecin-
kowca cholery zostaje zahamo-
wany. Ponad dwadzieścia lat póź-
niej wysunięto hipotezę, że za to
zjawisko odpowiedzialne były
bakteriofagi, czyli wirusy namna-
żające się w bakteriach. Te “poży-
teczne”, można powiedzieć, wi-
rusy namnażają się też w niektó-
rych komórkach nowotworo-
wych, prowadząc do ich rozpa-
du. Nazywa się te wirusy onkoli-
tycznymi i wykorzystuje czasem
w terapii przeciwnowotworowej.

Ach, ci sąsiedzi...
Bez niektórych bakterii nasz

“mikrobiom” (ogół mikroorga-

nizmów występujących w da-
nym siedlisku obejmuje bakte-
rie, grzyby, archeony czy wirusy
„współpracujące” z gospoda-
rzem, np. pewne  bakterie, któ-
re w naszych jelitach syntetyzu-
ją witaminy) –  by się załamał.
Przyjazne bakterie umożliwiają
trawienie pokarmów oraz pro-
dukują różne potrzebne do życia
witaminy czy aminokwasy. Naj-
ważniejszy i najliczniejszy  dla
naszego dobrostanu jest mikro-
biom jelitowy

W przemyśle bakterie poma-
gają w oczyszczaniu ścieków czy
przy produkcji jogurtu i serów.
Nasza mikroflora pomaga rów-
nież w walce z bakteriami pato-
gennymi, jeżeli się z takimi ze-
tkniemy. O naszą dobrą mikro-
florę trzeba dbać przez całe ży-
cie, chociażby przez ogranicza-
nie antybiotyków i przyjmowa-
nie probiotyków czy to w formie
naturalnej (np. kefir, kapusta ki-
szona, ogórki kiszone itp.), czy w
postaci probiotyków. 

Goście nieproszeni
Większość bakterii przenosi się

z człowieka na człowieka – po-
przez bliski kontakt z osobą, któ-
ra ma infekcję, styczność z pły-
nami ustrojowymi zainfekowa-
nej osoby, także z matki na dziec-
ko w czasie ciąży lub porodu czy
poprzez dotykanie zanieczysz-
czonych powierzchni, a następ-
nie dotykanie oczu, nosa czy ust.
Niektóre infekcje mogą być prze-
kazywane także przez ukąszenie
zakażonego owada, spożywanie
skażonej żywności czy wody.
Miejsca, które najwięcej w nas za-
siedla to: błony śluzowe, jama
ustna, nos, gardło, drogi moczo-
wo-płciowe, jelita czy skóra. 

Większość bakterii nie jest od-
porna na antybiotyki. Nie w każ-
dym środowisku bakterie mogą
przetrwać, jedne potrzebują tle-
nu, inne nie; bakterie psychrofil-
ne - giną poniżej temperatury
0°C i powyżej 30°C, bakterie me-
zofilne - giną poniżej temperatu-
ry 10°C i powyżej 45°C, bakterie

termofilne - giną poniżej tempe-
ratury 40°C i powyżej 70°C.

Wirusami możemy zarazić się
drogą powietrzną, inhalacyjną,
pokarmową, fekalno-oralną,
wertykalną, krwiopochodną,
przez kontakt płciowy, autoino-
kulację (samozakażenie), czy
przez zakażone powierzchnie.
Wirusy zwierzęce mogą się prze-
nosić na nas bezpośrednio lub
pośrednio m. in. za pomocą tzw.
wektorów, np. kleszczy. 

Wiele chorób wirusowych le-
czy się objawowo. Ze względu
na to, że replikacja wirusów jest
całkowicie związana z metaboli-
zmem komórki gospodarza –
niektóre substancje przeciwwi-
rusowe są toksyczne również dla
komórek ludzkich.

Wirusy są odporne na antybio-
tyki. Znamy już wiele wirusów,
jak np.: ospy wietrznej, opryszcz-
ki, grypy, zapalenia wątroby typu
B. Wchodzi tu również w grę ade-
nowirus, HIV,  AIDS, Hepatitis C,
poliowirus, ptasia grypa, świń-
ska grypa, ospa wietrzna, odra,
wirusowe zapalenie opon mó-
zgowych, HPV (brodawczak -
obecnie znanych jest ponad 200
typów HPV), czy SARs-CoV-2 -
wywołujący COVID-19.

Warto cieszyć się życiem
Jeden glob, jedna Ziemia,

wszyscy jakoś musimy ze sobą
współżyć, nawet z bakteriami i
wirusami. I jak to z sąsiadami
bywa, jedni są pomocni, inni
uciążliwi, a jeszcze inni wręcz
niebezpieczni i to od naszej wie-
dzy i zachowania zależy, czy sko-
rzystamy z pomocy i umiejętno-
ści tych dobrych sąsiadów, czy
raczej damy się napaść tym
“złym”. Są też, dobrze już po-
znane i produkowane szczepion-
ki ochronne. Wzmacniajmy swój
organizm, wysypiajmy się, utrzy-
mujmy higienę, odżywiajmy się
prawidłowo, a jak trzeba – lecz-
my się, a cały ekosystem będzie
z nami współpracował.

K r y s t y n a  R u d o w s k a

Dobry olej, prozdrowotny – to
który? O tym jak wybrać najlep-
szy olej najwięcej wiedzą wiedzą
technolodzy żywności, dietetycy.
Najczęstsza odpowiedź brzmi:
kupować tłoczony na zimno, gdyż
w złocistym płynie zostaje więcej
składników odżywczych, m. in.
lecytyna, woski, witaminy A, D,
E, karotenoidy, enzymy, związki
mineralne.  I od razu uzupełniają
– ten, który jest przechowywany
w chłodzie, czyli najwyżej w tem-
peraturze 10 st. C.

Sztuka wyboru
Do tych wymogów dochodzi waru-

nek zapakowania do butelki z ciemne-
go szkła. I jeszcze uwaga o okoliczno-
ściach kupowania – czy był trzymany w
lodówce sklepowej, czy może wysta-
wiony na działanie światła.

Wszystkie te uwagi dotyczą olejów
uznawanych za prozdrowotne, kupo-
wanych przez klientów  szukających
produktów o pozytywnym wpływie na
organizm konsumenta. I stawiających
pytanie – czy zawierają m.in. dużo tak
potrzebnych kwasów tłuszczowych z
grupy omega-3? To bardzo istotne py-
tanie, bowiem w różnych olejach do-
stępnych na rynku, ilość tego kwasu
waha się od 2% do 60 %.

Olej ze Złota Polskiego
Przejdźmy do przeznaczenia wybie-

ranego oleju. Gdy chodzi o zwiększenie
odporności organizmu i wykorzystanie
w tym celu najlepszego oleju to na

pierwsze miejsce wysuwa się olej lnia-
ny niefiltrowany.

O tym płynnym złocie wie wszystko
mgr inż., analityk żywności Adam Wol-
niak właściciel firmy „Złoto Polskie” w
Kaliszu, firmy należącej do Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia”.

Co ma kluczowy wpływ na wysoki
skład omega-3 w oleju lnianym? 
Przede wszystkim jakość surowca i

technologia produkcji oleju. Jednakże
nie tylko fakt, czy jest tłoczony na zimno,
czy na ciepło, aczkolwiek tłoczenie na
zimno jest podstawowym warunkiem
uzyskania właściwych ilości kwasów
tłuszczowych omega-3 i zachowania od-
powiednich parametrów fizykochemicz-
nych. Istotny jest rodzaj użytej prasy, jak
również pilnowanie temperatury w pro-
cesie tłoczenia, filtracji i magazynowania.

Podstawową sprawą jest także do-
bór odpowiednich nasion z odmian ole-
istych i odpowiednia ich uprawa. Ma
to wpływ na jakość surowca do produk-
cji. Nieobojętna jest też pogoda, a
przede wszystkim klimat, w którym len
jest uprawiany”.

Tu dochodzimy do źródła, do miejsca
kupowania. W tanim oleju lnianym ku-
powanym na targu nie szukajmy wy-
sokich wartości prozdrowotnych. Spo-
sób wyciskania oleju, gdzie temperatu-
ra sięga 100 st. C, jest prymitywny i
efekty jakościowe mizerne.

Cenne kwasy omega-3
Z kolei, w produkcji masowej liczy

się najwyższa wydajność i wówczas

względy ekonomiczne wypierają zdro-
wotne. Wypłukiwanie tłuszczu rozpusz-
czalnikiem a następnie odparowanie
całości jest szybkie, opłacalne, ale czy
pożyteczne dla konsumenta?

Skoro znajdziemy  odpowiednio wy-
tłoczony olej i dobre miejsce do kupie-
nia  to spokojnie możemy rozpatrywać
jego zalety. Zwłaszcza wysoką zawar-
tość kwasu omega-3.

Wyjaśnia nam Pan Adam Wolniak:
– „ Olej lniany zawiera ok. 50-60 %

kwasu alfa linolenowego, potocznie
zwanego omega-3. Kwasy z grupy n-3
są bardzo ważne dla zdrowia człowie-

ka. Jest to kwas tłuszczowy, którego or-
ganizm sam nie syntetyzuje i musi być
dostarczany codziennie wraz z poży-
wieniem. Kwas alfa linolenowy (ome-
ga-3) w swych przemianach metabo-
licznych w organizmie człowieka zo-
staje przekształcony  w wiele bardzo
korzystnych substancji, w tym m.in. do
postaci mini hormonów – prostaglan-
dyn, które mają bardzo znaczący, ko-
rzystny wpływ na organizm człowieka.
Całkiem inne prostaglandyny powsta-
ją z tłuszczów zepsutych – nieświeżych,
których działanie jest zupełnie odwrot-
ne w porównaniu z tymi dobrymi.

Obecne w oleju lnianym niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT)
mają szerokie i korzystne działanie w
profilaktyce zdrowotnej człowieka. Ma-
jąc to na uwadze można stwierdzić, że
olej roślinny może być albo eliksirem
dla zdrowia albo związkiem bardzo ob-
ciążającym organizm. Wszystko zale-
ży od jego jakości.

Organizm ludzki potrzebuje codzien-
nie niewielkich ilości kwasów tłuszczo-
wych  omega-3 i omega-6 spożywanych
komplementarnie.

Tu uwaga o szerszym zasięgu – tłusz-
cze, w szczególności wielonienasyco-
ne, należą do produktów nietrwałych i
łatwo psujących się. Wszystkie tłuszcze
pod wpływem: powietrza, wody, świa-
tła i temperatury, oraz enzymów znaj-
dujących się w tkankach roślinnych i
zwierzęcych, ulegają rozmaitym zmia-
nom. Objęte są one ogólną nazwą “jeł-
czenia”. Główne procesy zachodzące
podczas jełczenia tłuszczów to hydroli-

za i utlenianie. Oleje zawierające kwa-
sy tłuszczowe nienasycone, omega-3 i
omega-6 są najbardziej nietrwałymi
tłuszczami ale też wyjątkowo warto-
ściowymi. Im więcej tych kwasów tłusz-
czowych znajduje się w oleju, tym bar-
dziej jest on narażony na „zepsucie”. A
olej lniany zawiera ponad 70 % owych
kwasów tłuszczowych.

Od jakości tłuszczów zależy ich pra-
widłowy metabolizm w organizmie czło-
wieka. Tłuszcze NNKT są konieczne do
naszego prawidłowego funkcjonowania”.

Mak inaczej
Wróćmy do kwestii przeznaczenie ole-

jów i najlepszego wykorzystania ich wła-
ściwości. To wieloodcinkowe opowieści.
Tu podajemy tylko w formie haseł.

Olej z ostropestu ma działanie wspo-
magające regenerację wątroby (dzięki
sylimarynie). Dobroczynnie wpływa na
skórę i układ moczowy.

Do prawidłowego stanu skóry  przy-
czynia się spożywanie oleju z wiesiołka.
Jego właściwości wspomagają też układ
immunologiczny.

Natomiast olej makowy działa „od
środka” i „na zewnątrz”. Jego spoży-
wanie pomaga przy problemach der-
matologicznych, a  na dodatek ceniony
jest w kosmetyce estetycznej. Jest wiel-
ce przydatny w terapii chorób serco-
wo-naczyniowych.

O szczegóły warto zwrócić się do die-
tetyków, a także szukać informacji na
stronach takich firm jak „Złoto Polskie”
– www.zlotopolskie.pl. 

B o h d a n  J u c h n i e w i c z

Płynne złoto – „Złoto Polskie”

Bakterie i wirusy są wśród nas

Z sąsiadami - czasem radość, czasem klęska
Gdziekolwiek mieszkamy, mamy sąsiadów, ludzi, ptaki
i zwierzęta. „Jak dobrze mieć sąsiada” - śpiewał Woj-
ciech Młynarski, “on zimą przygarnie, jesienią zaga-
da”. Nie zawsze jednak mamy takie szczęście, bo są 
i tacy sąsiedzi, którzy nie tylko uprzykrzają nam życie,
ale nawet wręcz terroryzują. Ale są też dobrzy sąsiedzi,
którzy dbają o porządek na osiedlu, pomogą w trud-
nych chwilach, pilnują mieszkań przed złodziejami i
intruzami, a nawet z takim intruzem powalczą. Mamy
też władców/zarządców, którzy mówią nam, co mamy
robić i często wiedzą o nas więcej niż my sami. 
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Odwiedzając muzea rzadko zastanawiamy się nad tym ilu dzieł nie mo-
żemy zobaczyć. Niektóre z nich zostały zniszczone w zawieruchach
wojennych, inne zostały skradzione. Tak czy inaczej utraciliśmy je i to

często bezpowrotnie. 
Polska nie jeden raz w swojej historii była rabowana przez najeźdźców, a dzie-

ła sztuki były niszczone, ale też stanowiły dla rabusiów łakomy kąsek. Nic dziwnego, że te najbar-
dziej wartościowe wywożono na masową skalę, w sposób zorganizowany, jak miało to miejsce w
czasie II wojny światowej. Chociaż niektóre z nich udało się odnaleźć i odzyskać, wciąż znaczna ich
część pozostaje poza naszym zasięgiem. Cenne obiekty są ukrywane w prywatnych zbiorach, inne
zaś zalegają w zagranicznych magazynach i kolekcjach. Sporadycznie pojawiają się na aukcjach, co
pozwala je zidentyfikować. 

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmowane są wysiłki,
mające na celu odzyskanie zagrabionych dzieł. Słyszymy też o udanych transakcjach mających na
celu wzbogacenie narodowych kolekcji. Kupowane są dzieła, które chociaż częściowo zapełniają lu-
kę po utraconych obiektach. 

Ostatnio Zamek Królewski na Wawelu powiększył swoją kolekcję malarstwa o dwa wybitne
dzieła sztuki europejskiej. Są to niezwykle cenne obrazy ze względu na wysoką jakość artystyczną,
jak też kolekcjonerską. Pierwszym z nich jest „Martwa natura” Willema Claesza Hedy – obraz olej-
ny na drewnie o wymiarach 62 x 84 cm, datowany na 1637 rok. Dzieło pochodzi z prywatnej ko-
lekcji w Paryżu. Udało się je pozyskać dzięki mecenatowi państwa. Jest to największy zakup dzie-
ła malarskiego w powojennej historii Wawelu. 

Willem Claesz Heda zasłynął przede wszystkim jako autor przepięknie malowanych martwych
natur. Niektóre z nich można oglądać również w Muzeum Narodowym w Warszawie, m. in. „De-
ser - martwa natura z ciastem, winem, piwem i orzechami”. 

Tematem prac Willema Claesza He-
dy są często kwiaty, kielichy i inne na-
czynia, martwe zwierzęta oraz owoce.
Warto przypomnieć, że obiekty tego
rodzaju odgrywały określoną rolę w
przekazie artystycznym siedemnasto-
wiecznych twórców. Kruchość i nie-
trwałość przedmiotów, muszle, ciała
upolowanych zwierząt, tulipany, cytry-
ny etc. miały przypominać ówczesnym

o przemijaniu doczesnego życia. Wpisywało się to w szerszy nurt w sztuce związany z ideą Va-
nitas (z łacińskiego - marność). Termin ten został zaczerpnięty z Księgi Koheleta, w której stano-
wił myśl przewodnią – Vanitas vanitatum et omnia vanitas, co oznacza Marność nad marnościa-
mi i wszystko marność. 

Symbolika przypominająca o marności rozpowszechniona była w epoce średniowiecza i baroku,
chociaż idea vanitas pojawiała się też w sztuce i literaturze również w innych epokach. Idea ta pa-
dała na podatny grunt w północnej i zachodniej Europie, szczególnie widoczna była w twórczości
malarzy flandryjskich i holenderskich. Oglądając czaszki, klepsydry odmierzające czas, instru-
menty muzyczne, bogato zastawione stoły, piękne, choć nietrwałe kwiaty, które wkrótce zwiędną
– spróbujmy dostrzec marność i przemijanie będące podstawą idei vanitas. Dzięki temu możemy
zobaczyć, że to nie tylko malarstwo dekoracyjne, ale dzieła niosące określone przesłanie. W czasach
powszechnego konsumpcjonizmu i hedonizmu zapominamy często o podstawowych wartościach.
Ówcześni ludzie doświadczali podobnych zjawisk społecznych, a twórcy przypominali o potrzebie
wyważenia życia doczesnego i wartości ponadczasowych. 

To że wspomniałem najpierw o obrazie „Martwa natura” autorstwa Willema Claesza Hedy, nie
oznacza bynajmniej, że umniejszam znaczenie drugiego dzieła pozyskanego do wawelskich zbio-
rów. Dziełem tym jest „Karczma pod Świętym Michałem” Pietera II Brueghla - obraz namalowany
przez wielkiego mistrza  w pierwszej połowie XVII wieku. Jest to jeden z najważniejszych jego ob-
razów. Obraz przedstawia budynek pokryty strzechą, wokół którego znajdują się postaci ludzkie i
zwierzęta. Na pierwszym planie znajdują się dwa drzewa i staw. W oknach i drzwiach widoczni są
ludzie, w głębi zaś mostek. Na dalszym planie autor umieścił zabudowania i drzewa. 

Pieter II Brueghel (1564/1565–1637/1638) to twórca naśladujący w dużej mierze dzieła swoje-
go znakomitego ojca Pietera I Bruegla, jednak „Karczma pod Świętym Michałem” ma wiele cech,
które czynią z niej w pełni dojrzałe artystycznie i indywidualne dzieło. Obraz jest prawdzie utrzy-
many w manierze Brueglowskiej, ale widać w nim odrębność stylu. 

Trzeba pamiętać, że zbiory wawelskie to zasługa naszych królów: ostatnich Jagiellonów, a następ-
nie Zygmunt III Waza i Władysław IV. To dzięki nim kolekcje mogą służyć potomnym. Znalazły się
tu dzieła najznakomitszych twórców sztuki europejskiej, szczególnie  malarstwo włoskie oraz pół-
nocnoeuropejskie. Zbiory poniosły dotkliwe straty podczas II wojny światowej. Dotyczyły one w du-
żej mierze sztuki dawnej, w tym malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. 

Tym bardziej cieszy fakt, że są one odtwarzane i uzupełniane.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dwa cenne dzieła dla Wawelu

„Polska nie jeden raz 
w swojej historii była 
rabowana przez najeźdźców,
a dzieła sztuki były 
niszczone, ale też stanowiły
dla rabusiów łakomy kąsek”

Onegdaj ostro napadli na mnie na Facebooku przeciwnicy Marii Jolan-
ty Batyckiej-Wąsik, piastującej funkcję wójta Lesznowoli. Obelg było spo-
ro. Niespecjalnie się tym przejąłem, bo przez 30 lat wielokrotnie miałem do czynienia z

hołotą i jestem impregnowany na chamskie zaczepki. Nazywanie rzeczy po imieniu nie każdemu
się podoba. Nie podobało się to także lesznowolskim harcownikom, przybyłym w sąsiedztwo sto-
licy spoza gór i rzek, z kwietnych łąk oraz żyznych pól, z dalekich wiosek i miasteczek. Skąd wiem,
że ta kilkudziesięcioosobowa grupka, wściekle atakująca Batycką-Wąsik i władze Lesznowoli, to w
dużej części element napływowy? Ustalił to jeden z moich dobrych znajomych, który sprzedał
mieszkanie w Warszawie, wybudował dom w Lesznowoli i miał do czynienia z tym towarzystwem,
ale szybko się od niego uwolnił. Powiedział mi, że to nie jego liga. Z jakiego powodu wzięto mnie
pod fleki na FB? Przede wszystkim za to, że w swojej ostatniej publikacji o Lesznowoli nie napisa-
łem nic złego o Batyckiej-Wąsik, a wprost przeciwnie. Tym samym stałem się wrogiem tych, którzy
chcą głowy pni wójt oraz jej politycznej śmierci. 

Ja tego nie chcę, bo jako urodzony i wychowany na Mokotowie byłem naocznym świadkiem, jak
pod jej ręką zabita dechami dierewnia przekształcała się w jedną z najbogatszych gmin wiejskich
w kraju, sklasyfikowaną przez GUS na wysokim 36. miejscu z przychodem 7844 zł per capita. W
Warszawie wskaźnik ten jest tylko o 1776 zł wyższy. Wypracowanie w warunkach wiejskich tak wy-
sokiego per capita oraz budżetu w wysokości prawie ćwierci miliarda zł jest menedżerskim majstersz-
tykiem. Lesznowola rozwija się także pod względem technologicznym. Właśnie wdrożono program
„Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” i wkrótce nad gmi-
ną zaczną latać drony ostrzegające przed pożarami, zanieczyszczaniem środowiska, monitorujące
przepustowość rowów melioracyjnych i cieków wodnych oraz identyfikujące dzikie wysypiska
śmieci. W tym roku, na mocy podpisanej przed dwoma laty umowy, Orange podłączy do sieci świa-
tłowodowej 12 tys. gospodarstw domowych z terenu Lesznowoli, bez ponoszenia  dodatkowych opłat
przez mieszkańców. Tym samym otrzymają oni dostęp do superszybkiego Internetu na poziomie
nawet 1 Gbps.

C zy notowana od ponad 20 lat dynamika wzrostu wzięła się znikąd? Nie wierzę w cuda. Za
sukcesem, bądź porażką, zawsze ktoś stoi. Od roku 1999 Jolanta  Batycka-Wąsik tak sku-
tecznie molestowała wojewodę mazowieckiego, że w 2011 r. przekazał gminie Lesznowo-

la nieodpłatnie, na cele statutowe, ponad 80 ha terenu wzdłuż ul. Puławskiej po dawnym gospo-
darstwie rolniczym KPGO Mysiadło. Wartość gruntu, będącego dzisiaj własnością gminy, to około
pół miliarda złotych. Ostatnio czytam gazetę i własnym oczom nie wierzę: szykuje się największy
przetarg w historii podwarszawskich samorządów. Władze Lesznowoli poszukują kupca na trzy dział-
ki o pow. 14 ha. Cena wywoławcza 150 mln złotych (!) zwala z nóg, ale na pewno nie odstraszy bo-
gatych inwestorów. Zbyt atrakcyjna lokalizacja, by odpuścili taki kąsek. W normalnym kraju doce-
niono by  wójta, który dzięki własnemu zaangażowaniu i determinacji zdołał pozyskać dla gminy
tak gigantyczny majątek. Ale nie w Lesznowoli.

Każda władza miejska czy gminna musi myśleć o lokalnej społeczności jako całości, stąd opra-
cowuje się i uchwala tzw. strategie zrównoważonego rozwoju danej gminy. To nie tylko miejsco-

wy plan zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp), ale także
plan rozwoju gospodarczego, bo
skądś trzeba czerpać środki na
budowę dróg, szkół, przychodni
zdrowia, etc. Dlatego jednym z
najważniejszych zadań samorzą-
du jest inwestowanie w infra-
strukturę techniczną oraz przy-
gotowanie terenów pod inwesty-
cje. Działki po dawnym KPGO
Mysiadło, wystawione ostatnio

na przetarg przez gminę Lesznowola, są uzbrojone w media, więc zostaną szybko zbyte i równie
szybko inwestorzy zaczną je zagospodarowywać. Czy nowe inwestycje będą oprotestowywane?
Biorąc pod uwagę aktywność lesznowolskich harcowników, którym nic, co obecnie dzieje się w gmi-
nie, nie pasuje – to prawie pewnik. Moim zdaniem, część inwestycji na zbytych przez gminę 14 ha
zostanie oprotestowana.

Zupływem lat zacząłem dostrzegać w życiu Lesznowoli pewne paralele. Wychodzi na to, że
głównym powodem napięć w dotychczas spokojnej gminie jest masowy napływ chętnych
osiedlenia się tamże. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców powiększyła się aż o

22 procent. Im większa liczba nowych mieszkańców, tym większa liczba protestów. Najwięcej pro-
testów dotyczy dróg dojazdowych do powstających niczym grzyby po deszczu mini osiedli miesz-
kaniowych oraz lokowania nowych inwestycji. Chętni kupują nawet lokale wybudowane w szcze-
rym polu, z prymitywnymi, byle jakimi drogami dojazdowymi, bo tanio. A potem (nie)szczęśliw-
cy zamieszczają na FB foto zabłoconych butów, biadoląc, że muszą kupować „gumofilce”. Zapomi-
nają o starym porzekadle „widziały gały, co brały”, jak również o tym, że Lesznowola ma status gmi-
ny wiejskiej, więc z definicji jest po prostu wsią. A na wsi raczej nie chodzi się w lakierkach, w trze-
wikach od Manolo Blahnika, czy od Laury Messi. Nawet, jeśli wieś jest tak bogata jak Lesznowola.
Polska wieś od zawsze „gumofilcem” stoi i tę świadomość powinien mieć każdy, kto powziął decy-
zję o osiedleniu się na wiejskich terenach.

Będąca członkiem Unii Europejskiej Polska jest liderem, jak idzie o liczbę protestów przeciwko
lokowaniu nowych inwestycji w gminach i miastach. Branża inwestorska ukuła już nieformalne okre-
ślenie na protesty  – „Banan”, czyli z angielskiego „Build Absolutely Nothing, Absolutely Nowhere
at All” (nie budujcie absolutnie niczego, absolutnie nigdzie). Podstawowym grzechem protestują-
cych przeciwko planowanym w ich sąsiedztwie inwestycjom jest zaniechanie. Kupują nieruchomość
w ciemno, bo kusząca jest cena. Przed podpisaniem aktu notarialnego nie zaglądają do mpzp, by
ustalić, czy sąsiedni teren nie ma – broń Boże – funkcji UC (obiekty handlowe o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 mkw) lub P (obiekty produkcyjne, składy i magazyny). Jeśli tak, należy powie-
dzieć panu deweloperowi „do widzenia”. Ale łatwiej kupić w ciemno, „bo okazja i blisko stolicy”, a
kiedy obok powstaje inwestycja – protestować, ponieważ „pogorszy ona jakość zamieszkania”.
Tymczasem każda nowa inwestycja to jedyny sposób na pozyskanie dodatkowych środków, które
będą służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców – m. in. budowaniu dróg, urządza-
niu kanalizacji, etc. Tworzy się więc kwadratura koła. 

J est nie do pomyślenia, by mieszkający w metropolii, bądź na jej obrzeżach Niemiec, Fran-
cuz, czy Włoch protestowali przeciwko realizowanej ZGODNIE Z PRAWEM inwestycji, po-
nieważ „pogorszy mu ona jakość zamieszkania”. Takie podejście do inwestora spotykane jest

jedynie w Polsce. Kto mieszkał dłużej na starym Zachodzie wie, że tam zasada jest jedna: skoro zde-
cydowałeś się zamieszkać w tym konkretnym miejscu – mieszkaj i płacz, a jeśli coś ci nie pasuje, szu-
kaj innego miejsca. Nie będziemy dla twojej wygody rezygnować z inwestora, z jego kapitału oraz
przyszłych podatków dla gminy, ponieważ dla władz najważniejszy jest interes wspólnoty jako ca-
łości, a nie robienie dobrze jednostkom. Owszem, protestują także na Zachodzie, ale przeciwko ato-
mowi, zanieczyszczaniu środowiska, rosnącym kosztom życia, zwiększaniu obywatelom obciążeń
podatkowych, przeciwko elitom politycznym i pandemicznym restrykcjom. Protesty przeciwko
lokowaniu zgodnych z prawem inwestycji tylko ze względu na to, że mogą one „pogorszyć jakość
zamieszkania”, praktycznie nie występują. 

Nie wyobrażam sobie, bym nabył bez zastanowienia nieruchomość w szczerym polu, pozbawio-
ną porządnej drogi dojazdowej, działkę na terenach zalewowych, czy grunt sąsiadujący z terenem
mającym w mpzp funkcję UC lub P i zaraz po tym rozpoczął protest. Niby przeciwko czemu i komu
miałbym protestować? Przeciwko sobie? Wszak „sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało…”, jak na-
pisał Molier w „Mężu zmieszanym”.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Banan, czyli inwestycje tak 
– ale u sąsiadów...

„Z upływem lat zacząłem 
dostrzegać w życiu Lesznowoli
pewne paralele. Wychodzi na to,
że głównym powodem napięć 
w dotychczas spokojnej gminie
jest masowy napływ chętnych
osiedlenia się tamże”
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TŁUSTY CZWARTEK

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dziś Tłusty Czwartek. Nadchodzą chude!
Coś Prezesowi nie wyszło z cudem.

Nadciąga kryzys. Nie ma widoków!
Może nas dopaść jeszcze w tym roku.

Pustkami świeci państwowa kasa
I trzeba będzie zacisnąć pasa.

Nadchodzą chude czwartki i wtorki.
Żegnajcie pączki! Bye, bye faworki!

Za rok, być może, z powodu biedy,
Pączki brać będzie trzeba na kredyt!
Przyjdzie oswoić się z tym kryzysem,
Chyba, że kraj się rozstanie z PiSem.

Dziś Tłusty Czwartek. Może ostatni,
Więc warto zmienić byt na dostatni!
Dziś dla wybrańców czasy są złote.

Ty także możesz być tłustym kotem.

Jest pewien sposób! W Pile czy Jaśle,
Możesz opływać jak pączek w maśle.

Pospiesz się tylko i nie bądź osłem,
Poprzyj Prezesa i zostań posłem.

Niech taka z ciebie nie będzie gapa!
Możesz jak Glapa też się nachapać!

Załatw posadę sobie w NBP-ie,
Tam asystentka biedy nie klepie.

Inicjatywę weź w swoje ręce,
A w Ostrołęce zarobisz więcej.

Wmów, że pastwisko to San Francisco
I w Baranowie buduj lotnisko.

Gdy na rządowej będziesz posadzie,
Skorzystasz nawet na Polskim Ładzie.

Rób interesy z handlarzem broni,
Minister zdrowia ci nie zabroni.

Bacz, kogo wspierasz. To ma znaczenie!
Trzymaj z prezesem sztamę w Orlenie.

Do złej gry zawsze rób dobrą minę
Teraz reaktor buduj z Sasinem.

Albo dwie wieże wybuduj teraz
I zgarnij premię dewelopera.

Weź pół miliona z rączki do rączki,
A wtedy będzie stać cię na pączki.
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Późnym wieczorem 22 lu-
tego 2022 prezydent Rosji
Władimir Putin podpisał
dekrety o uznaniu Ługań-
skiej Republiki Ludowej
oraz Donieckiej Republiki
Ludowej, czyli dwóch en-
klaw opanowanych przez
rosyjskich separatystów
na terytorium Ukrainy.
Do „republik” wysłał swo-
je oddziały, jako „wojska
pokojowe”. Należy sądzić,
że niebawem  „lud” wy-
mienionych republik
zwróci się do władz Rosji
o przyjęcie ich w skład Fe-
deracji Rosyjskiej. 

Okazuje się, że Rosja na-
wet w trzecim dziesię-
cioleciu XXI wieku,

może  powiększać swoje teryto-
rium, łamiąc przy okazji między-
narodowe prawo.  Z wypowiedzi
rosyjskich ministrów, jak też sa-
mego prezydenta Putina wynika
jasno, że obecni lokatorzy Krem-
la postawili sobie za cel odbu-
dowę  imperium,w jego maksy-
malnych granicach. Moskwa do-
maga się nie tylko uzależnienia
od siebie postsowieckich repu-
blik,  ale także powrotu do stanu
sprzed 1997 r. na obszarze by-
łych państw tzw. demokracji lu-
dowej. Moskwie chodzi głównie
o wycofanie z tych państw struk-
tur i wojsk NATO. 

Specjaliści oceniają, iż Pu-
tin dostrzegł obecnie
tzw okno możliwości,

czyli sprzyjające okoliczności do
dokonania aneksji części  Ukra-
iny. Na te  okoliczności składają
się ogromne dochody ze sprze-
daży surowców energetycznych
oraz opanowanie przez Rosję
technologii broni supersonicz-
nej, czego nie potrafiły dotych-
czas państwa Zachodu. W tej sy-
tuacji przypomniał mi się pa-
miętnik Siergieja Witte, w ostat-
nich dziesięcioleciach carskiej
Rosji ministra finansów i pre-
miera. Napisał on m. in.: „Co
stworzyło Cesarstwo Rosyjskie,
zamieniając moskiewską póła-
zjatycką monarchię w najbar-
dziej wpływowe, najbardziej do-
minujące wielkie europejskie
mocarstwo? Tylko siłę bagnetu
armii” (Witte, Wspomnienia,
Warszawa 2017, s. 267). W in-
nym miejscu ten sam autor za-
uważył: „U nas w Rosji w wyż-
szych sferach utrzymuje się na-
miętność do podbojów czy ra-
czej zagarniania tego, co zda-
niem rządu jest źle pilnowane
(Witte, s. 193).

R osja niewątpliwie jest
fenomenem. Jest to
twór terytorialny, któ-

ry od ponad tysiąca lat stale –
chociaż niekiedy z przerwami –
powiększa swoje terytorium. Po-
czątki Rusi i Rurykowiczów opi-
sał Nestor – mnich monastyru
Teodozowego Pieczerskiego (Ki-
jów) w kronice nazwanej: „Po-
wieść minionych lat”. Na temat
początków Rusi Nestor napisał
m. in.: „Roku 6367 (tj. w 859
według naszego kalendarza –
przyp. LK). Wygnali [Słowianie,
Krywicze i inne plemiona] Ware-
gów za morze i nie dali im dani,
i poczęli sami władać sobą. I nie
było u nich sprawiedliwości, i
powstawał ród przeciwko rodo-
wi, i były u nich zwady,  i poczę-
li wojować sami ze sobą. I rzekli
sobie: „Poszukamy sobie knia-

zia, który by władał nami  i sądził
wedle prawa”.  I poszli za morze
ku Waregom, ku Rusi. Bowiem
tak się zwali ci Waregowie – Ru-
sią, jako się drudzy zwą Szweda-
mi, inni Normanami  i Anglami,
a jeszcze inni Gotami – jako  i ci.
Rzekli Rusi Czudowie, Słowia-
nie, Krywicze i Wesowie: „Zie-
mia nasza wielka jest i obfita, a
ładu w niej nie ma. Przychodźcie
więc rządzić i władać nami”. I
wybrali się trzej bracia z rodami
swoimi, i wzięli ze sobą wszyst-
ką Ruś i przyszli do Słowian naj-
przód, i siadł najstarszy, Ruryk w
Nowogrodzie, a drugi, Sineus na
Białym Jeziorze, a trzeci Truwor,
w Izborsku. I od tych Waregów
przezwała się ziemia ruska”. 

S kandynawowie, zwani
tu Waregami, w IX w.
stali się „klasą” zarzą-

dzającą licznymi plemionami
(nie tylko Słowianami) na tery-
torium Wschodniej Europy.  Ich
przywódca Ruryk stworzył po-
tężną dynastię panującą w Rosji
ponad pół tysiąca lat. Przedostat-
nim władcą Moskwy z dynastii
Rurykowiczów był Iwan Groź-
ny (syn Wasyla II i Heleny Gliń-
skiej),  który (jako pierwszy) ko-
ronował się na cara (16 stycznia
1547 r.).  

L udwik Bazylow, oma-
wiając  początki pań-
stwa moskiewskiego,

napisał m. in.: „…książęta mo-
skiewscy potrafili działać z za-
dziwiającą konsekwencją, a w
razie potrzeby także z najwięk-
szą surowością. Rezultatem, a
raczej całym ogromnym zespo-
łem rezultatów, będzie najpierw
stałe i stosunkowo szybkie roz-
szerzanie granic księstwa, po-
tem zrzucenie zwierzchnictwa
tatarskiego, zjednoczenie ziem
Rusi północno-wschodniej i po-
wstanie wielkiej i silnej monar-
chii rosyjskiej  (Bazylow L., Hi-
storia Rosji, t. 1, PWN 1985, s.
134). W początkach panowania
Iwana Kality terytorium księ-
stwa moskiewskiego mierzyło
ok. 10 tys. km kw.. Pod koniec
panowania Wasyla II (1425-
1462) terytorium to wynosiło
ok. 430 tys. km kw., a za czasów
Iwana III Srogiego (1462-1505)
obszar księstwa moskiewskiego
osiągnął ok. 2 800 tys. km kw.
(Bazylow, s. 138 i 164).

Moskwa, jako jeden z
organizmów pań-
stwowych Rusi, po-

jawiła się w europejskiej polity-
ce dopiero po zajęciu Konstanty-
nopola przez Turków (1453 r.).
W pewnym stopniu Moskwa
przejęła wówczas niektóre funk-
cje tego miasta. Państwo to, po-
przez małżeństwo Iwana III z
Zofią Paleolog, bratanicą ostat-
niego cesarza, przejęło wybrane
bizantyjskie symbole i tradycje,
m. in. dwugłowego orła jako
herb, który obowiązuje do dnia
dzisiejszego. Wówczas także za-
częto Moskwę nazywać „trze-
cim Rzymem”.  W roku 1480
skończyło się ostatecznie i nie-
odwracalnie formalne zwierzch-
nictwo Wielkiej Ordy nad Ru-
sią. W 1485 r. Iwan III zajął Księ-
stwo Twerskie. W 1487 roku na
stronę moskiewską przeszły Pe-
remyszl, Sereńsk, Kozielsk, Ria-
zań. W latach 1492-1494 Mo-
skwa toczyła wojnę z Litwą, w
wyniku której Wilno straciło m.
in. Wiaźmę. Powodzenie w tej
wojnie skłoniło Iwana III do roz-
poczęcia w 1500 r. kolejnej woj-
ny z Litwą, która trwała do 1503
r. i zakończyła się także sukce-
sem Moskwy.

Wzamieszczonym w
Wikipedii haśle na
temat Iwana Groź-

nego i jego podbojów napisano
m. in.: „Prowadził niezwykle

agresywną politykę wobec swo-
ich sąsiadów. W 1552 zaatako-
wał i zaanektował Chanat Ka-
zański. W 1554 roku upokorzył
Zakon Kawalerów Mieczowych,
zmuszając go do płacenia trybu-
tu z Dorpatu. W tym samym ro-
ku pokonał Chanat Astrachań-
ski. Uderzył w 1558 roku na pań-
stwo Zakonu Kawalerów Mie-
czowych w Inflantach, zdoby-
wając Dorpat i Narwę, (…).  W
1559 roku uderzył na Rygę. W
czasie wojny litewsko-rosyjskiej
1558-1570 został pokonany
przez wojska polskie pod New-
lem, jednak zdobył w 1563 roku
Połock i rozkazał utopić w Dźwi-
nie wszystkich tamtejszych Ży-
dów. W 1564 roku jego wojska
zostały pokonane przez hetma-
na Grzegorza Chodkiewicza w
bitwie pod Czaśnikami, a następ-
nie pod Orszą. W 1570 roku je-
go pełnomocnicy podpisali pokój
w Szczecinie, który dał Iwanowi
pole do dalszej ekspansji kosz-
tem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. W 1575 roku Iwan IV po-
nownie zaatakował Inflanty,
zdobywając Salis i Parnawę. W
lipcu 1577 roku Iwan poprzez
uderzenie na Rewel doprowa-
dził do wybuchu I wojny polsko-
-rosyjskiej (1577-1582). Wojska
moskiewskie zdobyły poza Ry-
gą wszystkie zamki w Inflantach,
a po zdobyciu Gulbene dokona-
ły rzezi ludności”.  

I wan Groźny gromił sąsia-
dów (nie zawsze z powo-
dzeniem – patrz: Batory)

i przyłączał ich ziemie, ale także
rozprawiał się z innymi księ-
stwami ruskimi, podległymi Ru-
rykowiczom. Najokrutniej roz-
prawiał się z tymi, które miały
demokratyczne struktury wła-
dzy. W końcu 1569 r. zniszczył
Twer i wymordował jego miesz-
kańców, a w styczniu 1570 r.
przystąpił do rozprawy z repu-
blikańskim Nowogrodem Wiel-
kim. Historycy szacują, że w wy-
niku trwających miesiąc represji
zginęło 25 – 40 tys. mieszkań-
ców Nowogrodu, który następ-
nie został włączony do państwa
Iwana Groźnego.

R osja nieustannie po-
większała swoje tery-
torium; w 1866 roku

liczyło 23,7 mln km kw.(łącznie
z Alaską). Imperium Romano-
wów obejmowało obszar Eurazji
od Kalisza do Oceanu Spokojne-
go, ale także Alaskę i fragment
wybrzeża Kalifornii (np. Fort
Rossija, ok. 160 km na północ
od San Francisco). Posiadłości
w Kalifornii Rosja sprzedała w

1841 r., a w 1867 sprzedała Sta-
nom Zjednoczonym Alaskę (1
718 000 km kw.) za 7 200 000
dolarów, tj. po 4,19 USD za kilo-
metr kwadratowy. 

R osja, szczególnie od
czasów Katarzyny
Wielkiej, doskonaliła

swoją dyplomację w uzasadnia-
niu nieustannych podbojów. Jed-
nym z argumentów była ochro-
na mniejszości (np. religijnych,
etnicznych itp.), a drugim – za-
pewnienie państwu bezpiecz-
nych granic. Mołotow – 17 wrze-
śnia 1939 r. – ochroną ludności
białoruskiej i ukraińskiej uzasad-
niał najazd na Polskę, a w listo-
padzie tego samego roku zapew-
nieniem bezpiecznej granicy
uzasadniał najazd na Finlandię.
Obecnie mistrzem w tej dziedzi-
nie jest minister Siergiej Ław-
row, który od kilkudziesięciu lat
szefuje rosyjskiemu MSZ.

Około 1900 r. gospodar-
ka światowa przeży-
wała kryzys, który do-

tknął także gospodarkę Impe-
rium Romanowów (mającego
wówczas 125 639 tys. mieszkań-
ców i 22,3 mln km kw.). Być mo-
że trudna sytuacja gospodarcza
była impulsem do pomysłu o wy-
granej wojnie, co odwróciłoby
uwagę opinii publicznej od sy-
tuacji bytowej.  Doprowadziło to
do wojny z Japonią, a poniesio-
na w niej przez Rosję klęska sta-
ła się zapalnikiem wszelkich dal-
szych nieszczęść, które spotkały
Imperium Romanowów. Jed-
nym z pierwszych działań Pe-
tersburga było zajęcie w 1898 r.
– należących do Chin -– portów
Dalianwan i Port Artur na półwy-
spie Liaotung.  Posunięcie Rosji
spowodowało, że także inne
państwa zaczęły zajmować po-
szczególne chińskie porty i do-
magać się od Chin rozmaitych
koncesji. Te działania doprowa-
dziły w Chinach do tzw. powsta-
nia bokserów, a to spowodowa-
ło działania represyjne państw
europejskich i Japonii. Wojska
japońskie oraz rosyjskie pod do-
wództwem gen. Nikołaja Piotro-
wicza Liniewicza (1838-1908)
zajęły Pekin. Kolejnym posunię-
ciem Rosji był plan zagarnięcia
całej Mandżurii, a pretekstem
było tłumienie powstania bok-
serów. Rosja w stosunkach z Ja-
ponią nie dotrzymywała umów
dotyczących Mandżurii oraz Ko-
rei. Ignorowała też dyplomatycz-
ne starania Japonii o wyjaśnie-
nie spornych kwestii. Stało się w
końcu najgorsze; bowiem 26
stycznia/8 lutego 1904 r. Japoń-

czycy atakiem torpedowym za-
topili kilka rosyjskich okrętów w
rejonie Port Artur. 27 stycznia
ogłoszony został rosyjski mani-
fest o wojnie. „Car był oczywi-
ście święcie przekonany, że Japo-
nia, choć być może z pewnym
wysiłkiem, będzie rozbita do-
szczętnie. Co zaś tyczy kosztów,
to nie ma obawy – Japonia
wszystko zwróci w ramach kon-
trybucji”(Witte. s. 241). Armia
rosyjska pobita została  w kilku
bitwach, w tym w ostatniej lą-
dowej pod Mukdenem (obecnie
Shenyang), w której Rosjanie
stracili 89 tys. zabitych.  W bi-
twie pod Cuszimą w maju 1905
r. flota rosyjska straciła okręty o
łącznym tonażu 200 tys. ton, a
japońska – 300 ton! 

Wokresie I wojny
światowej Niemcy
podeszli prawie pod

Petersburg i zajęli Białoruś oraz
Ukrainę. Bolszewicy, za cenę
przerwania działań wojennych,
zawarli z Niemcami Traktat
Brzeski  (9 lutego 1918 r.), w któ-
rym zrzekli się tych terenów na
korzyść Niemiec. W wyniku dal-
szych wydarzeń (klęski Niemiec
na Zachodzie) na terenach oku-
powanych przez Niemców po-
wstały Estonia, Łotwa, Litwa i
Polska.  Po objęciu pełni władzy
przez Stalina Rosja Sowiecka tyl-
ko czekała, aby odzyskać utra-
cone terytoria. 23 sierpnia 1939
r. zawarty został pakt Ribben-
trop-Mołotow, w wyniku które-
go zachodnia granica Kraju Rad
znalazła się ok. 100 km na
wschód od Warszawy. Wkrótce
przestały istnieć państwa bałtyc-
kie, a tereny Besarabii i północ-
nej Bukowiny zostały włączone
do państwa sowieckiego. 

W wyniku II wojny
światowej Związek
Radziecki ustano-

wił swoją granicę na Bugu oraz
włączył część Prus Wschodnich
oraz państwa bałtyckie, a także
fragment Finlandii w skład swe-
go państwa. Na Dalekim
Wschodzie zajął Mandżurię,
część Korei, Sachalin i Kuryle. Z
części się wycofał, ale nadal zaj-
muje zdobyte wówczas ziemie.
ZSRR stworzył w Europie pod-
ległe sobie „państwa demokra-
cji ludowej”. Stanowiły one
swoisty bufor na granicy z Za-
chodem. Zmiany polityczne,
które zaszły w Europie  w la-
tach 1989-1991, spowodowały,
że Rosja nie tylko utraciła tzw.
demoludy, ale także republiki
wchodzące w skład komuni-
stycznego mocarstwa. Wydaje

się, że W.W. Putin, krok po kro-
ku, z uporem i z pogwałceniem
wszelkich reguł odzyskuje stra-
ty, najwyraźniej zmierzając do
granic z czasów Mikołaja II.

Omawiając rozrost te-
rytorialny Rosji, warto
pamiętać, że  zabór

cudzych ziem był jednym ze spo-
sobów na funkcjonowanie tego
państwa, od książąt moskiew-
skich do Putina. W ocenie wy-
bitnego rosyjskiego polityka
przełomu XIX i XX w. (m. in. mi-
nister finansów  w latach 1892-
1903 i premier w okresie 1905-
1906) – Siergieja Witte (1849-
1915): „Cesarstwo Rosyjskie w
istocie było imperium wojen-
nym, niczym szczególnym się
nie wyróżniało w oczach cudzo-
ziemców”(Witte, s. 310). Jeden
z  nich, francuski arystokrata
Astolphe Louis Léonor markiz
de Custine, który zwiedzał Rosję
w 1839 r., w liście napisanym w
Peterhofie 23 lipca 1839 r. za-
warł następującą opinię: „ …  –
jedynym zadośćuczynieniem za
nieszczęście, jakim jest narodzić
się w tym kraju, są pełne pychy
nadzieje i sny o potędze”. Nieco
dalej dodał: „Powstaje tutaj py-
tanie zasadnicze: czy żądza pod-
bojów, ukryty sens dziejów Rosji,
jest jedynie ułudą, która krócej
bądź dłużej mamić będzie jej nie-
okrzesane ludy, czy też owo ma-
rzenie może się kiedyś ziścić?”. 

I nny cudzoziemiec, Neill S.
Brown – poseł Stanów
Zjednoczonych w Rosji,  w

depeszy z 28 stycznia 1852 r. na-
pisał, m. in.: „Wśród Rosjan pa-
nuje dziwny przesąd, mówiący,
że ich przeznaczeniem jest wła-
dać światem”. Moim zdaniem,
należy to zapamiętać, albowiem
był (i jest) to ponadczasowy im-
peratyw wszelkich działań tego
państwa! Charakterystyczne dla
obrazu  Rosji jest stwierdzenie
lorda Palmerstona: „Od zawsze
polityka i zasada działania ro-
syjskiego rządu polega na po-
szerzaniu granic kraju, gdy tylko
apatia i bojaźliwość sąsiednich
krajów na to pozwalały, po czym
zwykle następowała przerwa w
działaniach i nierzadko cofnięcie
się, kiedy nastąpił zdecydowa-
ny sprzeciw,  a następnie oczeki-
wanie na następną sprzyjającą
okazję, aby dopaść upatrzoną
ofiarę”( Boyd Douglas, Ekspan-
sja Kremla. Historia podbijania
świata, Wydawnictwo RM,  War-
szawa 2014, s. 379,).

Taką naturę Rosja ma od za-
wsze! Taka jest Rosja!

F o t .  w i k i p e d i a

Od Rurykowiczów do Putinowiczów – wciąż podboje

Z kim graniczy Rosja? Z kim chce!
WWiiddookk nnaa KKrreemmll..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

KUPIĘ miejsce garażowe
Pięciolinii/Romera, 

tel. 692 119 987

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

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

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy: 

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową. 

Tel.: 601 720 840

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

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

!Mokotów Górny, 115 m2, 
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840

!Mokotów Górny,  Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra, 
601 720 840601 720 840

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

! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,7 mln. zł, 601 720 840

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

GRUPA SERWISOWA 
ZATRUDNI PANIE I PANÓW 
DO SPRZĄTANIA OSIEDLI

MIESZKANIOWYCH NA
URSYNOWIE (OKOLICE METRA

STOKŁOSY/URSYNÓW).
SPRZĄTANIE KLATEK I TERENU

ZEWNĘTRZNEGO 
W GODZ. 6-14 OD PON.DO PT.

WYNAGRODZENIE 
2800 – 3000 ZŁ NETTO. 

PROSZĘ O KONTAKT 
POD NR 22 423 23 13

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

ZATRUDNIĘ kucharkę,
Mysiadło, 603 68 65 61

ZATRUDNIĘ na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778

PRZYJMĘ pralkę FRANIĘ (tylko
Franię), 668 305 523

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, naprawy, 
tel. 510 128 912

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OKNA, naprawy, serwis, 
787 793 700

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, tel. 510 128 912
REMONTY, budowlane,

ogrodzenia, 513 137 581
ROLETY, plisy, moskitiery,

żaluzje, producent, 602 380 218
WIERCENIE, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Co ciekawego w „Alternatywach”?

Koncert pieśni Franza
Schuberta „Podróż zimo-
wa” w wykonaniu Karola
i Mischy Kozłowskich, re-
cital Zbigniewa Zama-
chowskiego, a także spo-
tkanie z Grzegorzem
Uzdańskim, nominowa-
nym do Paszportu „Polity-
ki” za książkę „Wypiór”.
Słowem: zapraszamy do
„Alternatyw”!

2255..0022 ((ppiiąątteekk)) 2200::0000
aasstthhmmaa
Asthma to jedna z najgoręt-

szych ksywek minionego roku
w rodzimym hip-hopie. Singlo-
wa „centrala” asthmy wywołała
spore zamieszanie w branży, a
debiutancki album „manifest”
zapewnił mu uznanie wśród słu-
chaczy. Pochodzący z Bielska-
-Białej raper w swoich utworach
porusza takie tematy, jak kata-
strofa ekologiczna, brutalność
policji czy autorytarne zapędy
rządzących. 

2266..0022 ((ssoobboottaa)) 1188::0000
KKaarrooll ii MMiisscchhaa KKoozzłłoowwssccyy ––

FFrraannzz SScchhuubbeerrtt –– „„PPooddrróóżż zziimmoowwaa””
Schubertowski cykl pieśni

„Winterreise” to ikoniczne dzie-
ło muzycznego romantyzmu.
Kompozytor pisał je w chorobie,
która ledwie rok później pozba-
wiła go życia. „Podróż zimowa”
skomponowana do wierszy Wil-
helma Müllera stanowi jego po-
żegnanie ze światem. Liryczne
pieśni o samotności, nieszczęśli-
wej miłości i chłodzie tego świa-
ta były nie tylko interpretowane

przez całe rzesze aranżerów i so-
listów, ale także zbudowały obraz
romantyzmu. Podczas koncertu
w „Alternatywach” cykl pieśni
Franza Schuberta wykona Karol
Kozłowski – uznany tenor zwią-
zany m.in. z Teatrem Wielkim –
Operą Narodową. Podczas kon-
certu będzie mu towarzyszył je-
go brat Mischa Kozłowski – soli-
sta i kameralista, występujący na
deskach koncertowych Europy,
Japonii i Chin, wykładowca Kate-
dry Kameralistyki Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopi-
na w Warszawie.

2277..0022 ((nniieeddzziieellaa)) 1122::0000
„„SSzzyybbccyy ii śśnniieeżżnnii””
rreeżż.. BBeennooiitt GGooddbboouutt
KKaannaaddaa 22001188 || 8899 mmiinn..
Kino adresowane do dzieci od

6 roku życia. Trwają przygoto-
wania do corocznego wyścigu
saneczkowego. Frankie, nieco
szalony naukowiec, obmyśla
koncepcję pojazdu, który ma za-
pewnić zwycięstwo jego druży-
nie. Kiedy maszyna niespodzie-
wanie rozpada się tuż przed li-
nią mety, nikt nie może uwie-
rzyć, że stały za tym błędy w
konstrukcji. Wynalazca wspól-
nie z kolegami odkrywa, że to
sprawka Zaca – zarozumiałego
i nieco tajemniczego zawodnika,
który w międzyczasie dołączył
do stawki wyścigu. Frankie pra-
gnie rewanżu i ponownego, tym
razem uczciwego rajdu. Wraz z
drużyną wiernych przyjaciół
zrobią wszystko, by skonstru-
ować jeszcze szybszy pojazd i
wygrać rywalizację z oszustem!

Błyskotliwa animacja udowad-
nia, że nie ma rzeczy niemożli-
wych dla grupy pogodnych i
zdeterminowanych, choć nie za-
wsze zgodnych przyjaciół.

2277..0022 ((nniieeddzziieellaa)) 1188::0000
RReecciittaall ZZbbiiggnniieewwaa ZZaammaa-

cchhoowwsskkiieeggoo
Zbigniew Zamachowski, zna-

ny aktor filmowy i teatralny, wy-
kona podczas recitalu interpreta-
cje dzieł znanych twórców oraz
autorski repertuar. Nie zabraknie
piosenek, które wyszły spod pió-
ra Agnieszki Osieckiej, Piotra Bu-
kartyka, Jeremiego Przybory i
Jerzego Wasowskiego, a nawet
Stinga. Aktorowi na scenie bę-
dzie towarzyszył kompozytor i
pianista Roman Hudaszek.

22..0033 ((śśrr..)) 1199::0000 
„„WWyyppiióórr”” –– ssppoottkkaanniiee zz 

GGrrzzeeggoorrzzeemm UUzzddaańńsskkiimm
Spotkanie z autorem jednej z

najciekawszych pozycji literac-
kich wydanych w 2021 roku.
„Wypiór” to historia o parze zner-
wicowanych, wielkomiejskich
trzydziestolatków, których zwią-
zek rozpada się. Opowiedziana
z humorem i epickim realizmem
jest zarazem opowieścią niesa-
mowitą, gdyż jedną z głównych
ról gra tu przeistoczony w wam-
pira… Adam Mickiewicz. Spo-
tkanie poprowadzi krytyczka li-
teracka Olga Wróbel. Wstęp wol-
ny, obowiązują zapisy.

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

Jeszcze do 27 lutego czynna będzie je-
sienno-zimowa wystawa plenerowa przy
pałacu w Wilanowie. Cieszy się ona nie-
zmiennie zainteresowaniem warszawia-
ków zarówno dzieci, jak i dla dorosłych. 

Królewski Ogród Światła to wystawa, w ramach
której tysiące kolorowych diod ułożono w wymyśl-
ne, finezyjne kształty. Świetlna instalacja jest do-
skonałą propozycją na zimne i szare wieczory!

Instalacja najlepiej widoczna jest w nocy. Świe-
cące drzewka w donicach na tle pałacu. Do pała-
cu odwiedzający przechodzą przez świetlisty tu-
nel liczący75 metrów, w którym rozbrzmiewa
muzyka klasyczna. Na dziedzińcu wita ich strze-
żona przez orły rozświetlona pergola, za którą
rozpościera się Zimowy Ogród Króla. Goście mo-

gą z nim spacerować aleją obsadzoną pnączami i
podziwiać rozkwitające światłem drzewka po-
marańczowe. Tuż obok nich można zrobić sobie
zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle. Ideal-
nym dopełnieniem tegorocznej edycji Królewskie-
go Ogrodu Światła jest zaprojektowana w praw-
dziwie królewskim stylu Karuzela Świetlna, mie-
niąca się feerią ciepłych świateł, ożywionych chłod-
nymi błyskami. Inną wielką atrakcją jest rozświe-
tlony Ogród Różany. 

W niektóre wieczory na fasadzie pałacu w Wila-
nowie wyświetlane są spektakularne mappingi. To
szczególna forma przypomnienia historii pałacu. 

Informacje dostępne są na stronie 
www.wilanow-palac.pl.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Królewski Ogród Światła
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