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G dy patrzymy z przeraże-
niem, jak straszliwie ruj-
nowane są przez putinow-

skich najeźdźców miasta, mia-
steczka i wsie ukraińskie i jak be-
stialsko mordowana jest tamtej-
sza ludność, mimo woli przypo-
minają się obrazy, które moje po-
kolenie zna nie tylko z filmów. A
mam na myśli to, że za szczenię-
cych lat przywykłem do widoku
ruin powojennej, a zwłaszcza po-
powstaniowej Warszawy. Chadza-
ło się ścieżynkami wydeptanymi
wśród zgliszcz. Nowe budowle
kontrastowały ze smutnymi pa-
miątkami, jakie pozostawili nam
Niemcy. Zresztą nie tylko obywa-
tele Trzeciej Rzeszy, bo przecież ha-
niebnych czynów dopuszczali się
też  zaangażowani przez nich
przedstawiciele innych narodów.
Przede wszystkim część 10-tysięcz-
nego korpusu Rosyjskiej Wyzwo-
leńczej Armii Ludowej (RONA),
dowodzonego przez Bronisława
Kamińskiego (syna rosyjskiego Po-
laka i Niemki), pod skrzydłami
Waffen SS. Z tego ugrupowania
blisko 2000 siepaczy pod wodzą
Iwana Frołowa (a potem samego
Kamińskiego) dokonywało mor-
dów, gwałtów i grabieży na war-
szawskiej ludności cywilnej, upa-
miętniając się między innymi rze-
zią Ochoty i Woli. Ramię w ramię
z nimi identycznych zbrodni do-
puszczali się Kałmucy i Ukraińcy

tworzący w dużej części szeregi
własowców, jeszcze jednej forma-
cji, wysługującej się Niemcom w
ogóle, a SS w szczególności. Nie
lepsi byli od nich bijący rekordy
okrucieństwa banderowcy, którzy
zgotowali Polakom krwawą łaźnię
na Wołyniu. 

Dziś podobne, różnojęzyczne
odpady ludzkie wysyła Pu-
tin na Ukrainę, pozwalając

nawet, by ci dranie dokonywali
gwałtów i mordów na dzieciach.
Bo bestialstwo ludzkie nie ma wy-
odrębnionej narodowości, jest
czymś, do czego dochodzi w skraj-
nych warunkach, niezależnie od
tego, o jaką nację chodzi. A nic tak
nie napędza machiny zezwierzę-
cenia (acz przepraszam zwierzę-
ta za porównanie) – jak polityczna
propaganda, budząca najniższe
instynkty za pomocą wyrafinowa-
nego kłamstwa.„Operacją specjal-
ną” nazywa zbrodniarz Putin woj-
nę, którą rozpętał na Ukrainie. Mó-
wiąc o pleniącym się tam faszy-
zmie, z którym trzeba walczyć, naj-
bezczelniej w świecie odwraca ko-
ta ogonem. Potrafił tak bardzo za-
straszyć i ogłupić większość społe-
czeństwa rosyjskiego, że mało kto
odważy się pisnąć choć słówko
przeciw bandyckim działaniom pd
szyldem państwa. 

Z wielkim szacunkiem więc
podchodzę do świeżo pozna-
nej pary dysydentów, która

wraz z dziećmi zjechała właśnie
okrężną drogą z Moskwy do War-
szawy, wybierając Polskę jako
miejsce swojego azylu. Gdyby tego
kroku nie uczynili, w Rosji poszli-
by już w tych dniach pod sąd, a
wyrok za pikietowanie ulic z napi-
sem „Niet wojnie” mógłby być tyl-
ko jeden: 15 lat więzienia, a tak
naprawdę ciężkiego łagru.  Wska-
zuję ten przykład niesłychanej de-

terminacji dwojga uczciwych Ro-
sjan, którzy w dodatku zaczęli de-
monstrować przeciwko polityce
Putina już wiele lat wcześniej. A
postawiwszy na jawny protest,
oboje stracili intratne zajęcia ja-
ko obywatele żyjący na stosunko-
wo wysokim stopniu zamożności.
Bo nie jest tak, że każdy „ruski”
to na pewno zły człowiek. Gdyby
tak było, dawno wyrzuciłbym na
śmietnik połowę dzieł wielkich pi-
sarzy z mojej biblioteki i rozdeptał
nagrania wzruszających pieśni
Aleksandra Wertyńskiego, Wło-
dzimierza Wysockiego, Bułata
Okudżawy – choć można by się
przyczepić, że i oni kolaborowali
po części z sowieckim reżimem.  

T eraz wypada nam cenić in-
nego artystę – ukraińskiego
Żyda Wołodymyra Zełenskie-

go, komika, który nagle stał się naj-
poważniejszym człowiekiem na
świecie i w roli prezydenta najpraw-
dziwszym Sługą Narodu. Bodaj po
raz pierwszy w historii rzeczywistość
przewyższyła artystyczną, a także
polityczną wyobraźnię. My kiedyś
śpiewaliśmy dumnie patetyczną
pieśń, której pointa brzmiała – „z
honorem lec”. Zełenski tymczasem
gotów jest na to nie tylko w sensie
abstrakcyjnym, symbolicznym. Bo
przecież nie spieprzył z kraju – jak u
nas w 1939 Naczelny Wódz, mar-
szałek Edward Rydz-Śmigły, tylko
odważnie nadstawia głowy. 

Oczywiście – oceniając obiek-
tywnie sytuację państwa
ukraińskiego do czasu woj-

ny, trzeba stwierdzić, że była tere-
nem nie tylko lokalnych interesów;
że panowała tam wieloletnia ko-
rupcja i narzucano takie gospoda-
rowanie, że nawet w warunkach
pokoju grubo ponad milion Ukra-
ińców musiał wyjechać na zaro-
bek do Polski, a bodaj jeszcze więk-
sza rzesza – udała się w inne miej-
sca za granicą. Niemniej, trudno
było uważać Ukrainę za kraj niedo-
rozwinięty. 

Gdy już nadejdzie koniec
wojny na ziemiach ukra-
ińskich, trzeba będzie – tak

jak to było po drugiej światówce –

podnosić kraj z ruin. To żmudny
proces, który doskonale poznali-
śmy na przykładzie Warszawy.
Dziś można się śmiać z socreali-
stycznych piosenek propagando-
wych  („Budujemy nowy dom”),
wyszydzać hymny na cześć war-
szawskich murarek i dziwić się,
czym mógł zachwycać refren: na
lewo most, na prawo most, a do-
łem Wisła płynie” – jeśli się nie by-
ło świadkiem błyskawicznej odbu-
dowy stolicy Polski, w której w
styczniu 1945 mieszkało więcej
szczurów niż ludzi.  Jeśli wojna
zakończy się pomyślnie dla Ukra-
iny, konieczna tam będzie odbudo-
wa na taką miarę, jaka po 1945
była niezbędna w Polsce, a zwłasz-
cza w Warszawie. 

Na razie jednak martwmy się
przede wszystkim o naszą
stolicę. Odnoszę wrażenie,

że prezydent Rafał Trzaskowski –
pomimo kłód, jakie rząd mu rzuca
pod nogi – działa coraz energicz-
niej i coraz skuteczniej dla dobra
miasta (również dla dobra gosz-
czonych u nas Ukraińców). W po-
wodzi spraw ważnych i ważniej-
szych da sobie pewnie radę i z tym,
że wyrokiem sądowym spożywa-
nie napojów alkoholowych na na-
brzeżu wiślanym zostało zakazane.
Orzeczenie to może podobać się
zwolennikom świętego spokoju,
pragnącym zduszenia pijackich
burd w zarodku. Osoby lubiące
podrinkować na rzeką z pewnością
są niezadowolone (chociaż od wy-
roku pójdzie z pewnością odwoła-
nie). Przypomną zatem, że już w
międzywojennej Warszawie z wiel-
ką chęcią śpiewano biesiadny hymn
ze słowami Mariana Hemara: jed-
no – co warto, to upić się warto. 

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

JJ ee dd nn oo ,,  cc oo  ww aa rr tt oo  ––  tt oo  uu pp ii ćć  ss ii ęę  ww aa rr tt oo ??JJ ee dd nn oo ,,  cc oo  ww aa rr tt oo  ––  tt oo  uu pp ii ćć  ss ii ęę  ww aa rr tt oo ??
RYS. PETRO/AUGUST
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W dniach 9-29 kwietnia 2022 roku Lotnisko Chopina w
Warszawie planuje rutynowe prace konserwacyjne na
drodze startowej numer 3 (kierunek Piaseczno — Wło-
chy, Ochota, Bemowo). 

W związku z tym cały ruch na Lotnisku Chopina będzie odbywał
się na drodze startowej numer 1 (kierunek Ursynów — Ursus).
Niewątpliwie w tym czasie wzrosną uciążliwości dla mieszkań-
ców Ursynowa związane z hałasem. Jak wyjaśnili pracownicy lot-
niska, planowane prace są konieczne, w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa zarówno pasażerów, jak i okolicznych mieszkańców. Pro-
wadzone prace mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu
sprawności technicznej infrastruktury lotniska i tym samym za-
pewnienie bezpieczeństwa dla operujących z Lotniska Chopina sa-
molotów. Prace remontowe będą miały wpływ na kierunki startów
i lądowań, a także trasy przelotu samolotów.

W punkcie przy ul. Dereniowej 6 od 5 kwietnia zostaje
czasowo wstrzymane wydawanie żywności– informuje
Urząd Dzielnicy Ursynów. Powodem są braki w zaopa-
trzeniu magazynu. Uchodźcy z Ukrainy ponownie będą
mogli skorzystać z pomocy od wtorku 12 kwietnia. 

Pomimo przerwy w wydawaniu, wolontariusze dyżurujący w
punkcie będą przyjmować artykuły żywnościowe od mieszkań-
ców. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.
18.00-20.00. Dary są przyjmowane także w weekend w Domu
Kultury SMB Imielin, w godzinach jego pracy.

Od przyszłego tygodnia punkt przy ul. Dereniowej 6 będzie funk-
cjonował na nowych zasadach. Dary będą wydawane tylko we
wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 19.00. Ale przynosić będzie moż-
na je od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 20.00 oraz w so-
boty i niedziele do Domu Kultury SMB „Imielin”. Działalność punk-
tu koordynuje Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna”.

Dziękujemy za wszystkie dary, które do tej pory udało się zebrać.
Ursynowianie pokazali ogromne serca. Bardzo prosimy o dalsze
wsparcie. Obecne potrzeby: kasza gryczana, makaron, mąka, olej,
sosy w słoikach, konserwy mięsne i rybne, kukurydza konserwo-
wa, herbata, czekolada mleczna, pieluchy w rozmiarze 5 i 6.

We wtorek (5 kwietnia) w Dzielnicowym Ośrodku Kul-
tury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b odbyło się szkole-
nie dla rolników, poświęcone tematyce stosowania
środków ochrony roślin. 

Warto podkreślić, że prawidłowe stosowanie środków ochrony
roślin gwarantuje bezpieczeństwo dla rolników i mieszkańców naszej
dzielnicy, a dla finalnych konsumentów zdrową i smaczną żywność.
W czasie spotkania zdiagnozowano także aktualne potrzeby i ocze-
kiwania ursynowskich rolników, co pozwoli na skuteczne planowa-
nie kolejnych dedykowanych dla tej grupy działań w przyszłości.

Będzie głośniej...

Szkolenie dla rolników

Punkt przy ul. Dereniowej 6
czasowo wstrzymuje 

wydawanie darów

Dokładnie dwa miesiące
po dniu zbiórki, Jerzy
Owsiak oficjalnie podsu-
mował 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Wynik akcji, która
dedykowana była dziecię-
cej okulistyce, to 224 376
706,35 zł, czyli ponad 13,5
miliona złotych więcej niż
przed rokiem. Znamy rów-
nież wyniki orkiestry na
Ursynowie. 

Fundacja WOŚP każdorazo-
wo kończąc dzień Finału, poda-
je do wiadomości publicznej
kwotę deklarowaną, a ostatecz-
ny wynik zbiórki przedstawia po
dokładnym przeliczeniu wszyst-
kich środków, kilka tygodni po

zakończeniu akcji. Kwota dekla-
rowana to suma kwot szacunko-
wych od sztabów, wyników zbió-
rek elektronicznych w momen-
cie zakończenia dnia Finału w
studiu oraz darowizn przekaza-
nych przez partnerów. 

Ursynów bez rekordu
Ursynowianie, pomimo fatal-

nej pogody, jak co roku zagrali z
orkiestrą. W sztabach na tere-
nie dzielnicy  zebrano 556 815
zł. Do tej liczby trzeba dodać
m.in. aukcje przeprowadzone
przez DOK Ursynów, gdzie ze-
brano ponad 26 tys. złotych.
czemu zebrano dodatkowe 26
709 złotych. Choć nie udało się
pobić zeszłorocznego rekordu -

łącznie z aukcjami pon. To nie-
co poniżej ubiegłorocznego re-
kordu. Wtedy – łącznie z aukcja-
mi – na Ursynowie zebrano po-
nad 644 tys. zł 

Wyniki zbiórki WOŚP na Ursy-
nowie: Fundacja Primus - 81 187
zł; SP 330 przy ul. Mandarynki 1
- 134 025 zł; Fundacja Ewange-
lickie Towarzystwo Oświatowe -
56 470 zł; Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów - 152 116 zł;
LXIII LO im. Lajosa Kossutha
przy ul. Hirszfelda 11 - 50 687 zł;
Fundacja “Dać siebie innym” -
36 749 zł ł; SP 319 przy ul. ZWM
10 - 43 598 zł; SP 310 przy ul.
Hawajskiej 7 - 412 zł; Przedszko-
le nr 201 “Misia Ursynka” przy
ul. Wilczy Dół 4 - 1571 zł.

Dla kogo grał 30. Finał?
W trakcie jubileuszowej, trzy-

dziestej, zbiórki wolontariusze z
całego świata kwestowali na
rzecz zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci. Był to
pierwszy Finał dedykowany
sprzętom związanym z najważ-
niejszym zmysłem człowieka.
Wśród zakupów, które Funda-
cja planuje dokonać z przezna-
czeniem dla oddziałów i podod-
działów okulistyki dziecięcej
znajdują się urządzenia do dia-
gnostyki i wykonywania opera-
cji. Jednym z kluczowych zaku-
pów ma być angiograf dwupłasz-
czyznowy, który pozwala na le-
czenie siatkówczaka - najczęst-
szego nowotworu złośliwego
gałki ocznej u dzieci. Sprzęt ten
umożliwia zastosowanie najno-
wocześniejszej i najskuteczniej-
szej metody leczenia nowotwo-
ru: chemioterapii dotętniczej. 

–Nie chodzi o rekordy. Cho-
dzi o to, aby po prostu pokazać,
że jesteśmy. Jesteśmy obywate-
lami pięknego kraju, cudowne-
go, serdecznego. Dbajmy o to,
zachowajmy tę serdeczność, nie
uciekajmy – mówił szef WOŚP
Jurek Owsiak. 

Cel Finału to również urucho-
mienie pierwszego w Polsce cen-
trum symulacji operacji okuli-
stycznych, dzięki któremu spe-
cjaliści zajmujący się dziećmi bę-
dą mogli uczyć się odpowied-
nich ruchów i technik chirurgii
wewnątrzgałkowej, co przełoży
się na poprawę jakości wykony-
wanych operacji. P i o t r  C e l e j

Rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżo-
wania ulic Rosoła i Gandhi na Ursynowie. Prace mają
na celu uporządkowanie układu komunikacyjnego nad
tunelem w związku z połączeniem ulic miejskich z tra-
są S2. Wynikają z warunku nałożonego przez Miasto w
projekcie stałej organizacji ruchu.

W pierwszym etapie roboty będą polegały na przebudowie ka-
nalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia. W
tym czasie będą również prowadzone  roboty związane z  wykona-
niem poszerzeń ul. Gandhi i Rosoła i korektą chodnika i ścieżki ro-
werowej na skrzyżowaniu ulic Gandhi i Rosoła. 

W związku z prowadzonymi robotami nie są planowane zasad-
nicze zmiany w organizacji ruchu -będą utrudnienia polegające na
przewężeniu ul. Rosoła i ul. Gandhi. W drugim etapie prowadzo-
ne będą roboty drogowe związane z frezowaniem oraz wykonaniem
warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i ul. Rosoła.
Podczas prowadzenie tych robót utrzymana zostanie relacja  w
kierunku Centrum oraz skręt w prawo z ul. Nugat w ul. Rosoła.  Dla
pozostałych relacji wyznaczone zostaną objazdy – roboty prowadzo-
ne będą w weekend od piątku godz. 22.00 do poniedziałku godz.
6.00. Zakończenie prac przewidziane jest w połowie czerwca br.

Na warszawskich targowiskach ru-
szył cykl spotkań edukacyjnych z
kupcami i mieszkańcami dotyczący
niemarnowania żywności. Spotka-
nia połączone są z bezpłatnymi po-
kazami kulinarnymi. Pierwsze od-
było się na targowisku przy ul. Rem-
bielińskiej. Kolejne takie wydarze-
nia zaplanowane są w najbliższych
dniach.

Warszawa jest pierwszym miastem w Pol-
sce, które podjęło inicjatywę tworzenia do-
brze działającej i zrównoważonej polityki
żywnościowej. Stolica spełnia w ten sposób
zobowiązania Paktu o Żywnościowej Polity-
ce Miejskiej z Mediolanu, którego jest sy-
gnatariuszem. W mieście prowadzone są
liczne programy edukacyjne, np. w szko-
łach „Wiem, co jem”, czy „Ekologia na widel-
cu”, a na targowiskach  „Nie marnuje”.

Podczas spotkań na targowiskach kupcy
i mieszkańcy dowiadują się, co zrobić, żeby
zmniejszyć ilość wyrzucanych warzyw i owo-
ców. Mogą również wziąć udział w poka-
zach kulinarnych, podczas których szef
kuchni Anna Klajmon (uczestniczka pro-
gramu TOP CHEF) pokazuje, jakie potrawy
można przyrządzić z pozornie bezużytecz-
nych warzyw i owoców. Natomiast edukator-
ka Sylwia Lenartowicz opowiada co kon-

kretnie zrobić, żeby ograniczyć  marnotra-
wienie żywności.

- Zależy nam na tym, żeby to, co dziś ro-
bimy, wpłynęło w kolejnych latach na zmia-
nę nawyków i przyzwyczajeń nas wszyst-
kich. Żebyśmy nie marnowali żywności, a
przynajmniej znacznie to marnowanie ogra-
niczyli – mówi dyrektorka koordynatorka
ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego
Karolina Zdrodowska.

W kwietniu na warszawskich targowi-
skach odbędzie się jeszcze kilka spotkań do-
tyczących niemarnowania żywności:

– 7.04 (czwartek) Ryneczek Poraje godz.
10:00-13:00;

– 8.04 (piątek) targowisko na rogu ul.
Afrykańskiej i ul. Egipskiej, godz. 11:00-
14:00;

– 12.04 (wtorek) targowisko Wałbrzyska,
godz. 10:00-13:00;

– 15.04 (piątek) Hale Mirowskie, godz.
10:00-13:00.

Spotkania edukacyjne są wstępem do ko-
lejnych działań zaplanowanych w ramach
programu „Nie marnuje”. W połowie kwiet-
nia wystartuje zbiórka żywności, do udzia-
łu w której zostaną zaproszeni kupcy z war-
szawskich targowisk. Ubiegłoroczna, pilota-
żowa zbiórka zakończyła się sukcesem. By-
ła prowadzona na trzech targowiskach wraz
z Bankiem Żywności.

- Kupcy z trzech warszawskich targowisk
– Wolumen, przy Halach Mirowskich i Tar-
bem – oddali prawie 3 tony warzyw i owo-
ców. To wielki sukces! Zbiórka trwała 19
dni. Zebrana żywność, po segregacji zosta-
ła przekazana warszawskim organizacjom
wspierającym osoby w kryzysie bezdomno-
ści oraz potrzebującym. Trafiła np. do Stowa-
rzyszenia Otwarte Drzwi, Fundacji Radość,
czy Centrum Pomocy Bliźniemu – wspomi-
na dyrektorka koordynatorka ds. przedsię-
biorczości i dialogu społecznego Karolina
Zdrodowska.

M B L

WOŚP z rekordem, Ursynów zebrał ponad pół miliona

Warszawa „Nie marnuje” żywności na targowiskach

Przebudowa skrzyżowania
ulic Rosoła i Gandhi
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

7 kwietnia 1995 roku o go-
dzinie 12:35 pociągi me-
tra – jeden w kierunku
stacji Kabaty, drugi w kie-
runku stacji Politechnika,
po raz pierwszy wyruszyły
w trasę. Na tę inaugura-
cyjną przejażdżkę załapa-
li się jedynie dziennikarze
oraz VIP-y. 

Dla mieszkańców linia
została otwarta o go-
dzinie 14:30. Uroczy-

ste uruchomienie metra odbyło
się na stacji Wilanowska, która w
samo południe została poświę-
cona przez ówczesnego pryma-
sa Polski – kardynała Józefa
Glempa. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali premier Józef
Oleksy, prezydent Warszawy –
Marcin Święcicki oraz profesor
Jan Podoski, honorowy obywa-
tel Warszawy, orędownik budo-
wy warszawskiego metra. 

Pociągi kursowały wtedy
od stacji Kabaty do stacji
Politechnika na trasie o

długości 11 km. Dopiero 26 ma-
ja 1998 roku uruchomiona zo-
stała stacja Centrum i trasa wy-
dłużyła się do 12,5 km. Decyzję o
budowie I linii metra w jej obec-
nym kształcie podjęto w 1982, a
już rok później ruszyły pierwsze
prace na terenie Ursynowa. Jed-
nak historia metra w stolicy się-

ga początków XX wieku, gdy na
łamach „Przeglądu Techniczne-
go” inżynier Adam Świętochow-
ski napisał o przebudowie całego
systemu węzła kolejowego stoli-
cy, którego częścią miała stać się
również kolejka podziemna. W
latach 20. XX wieku powstał pro-
jekt zakładający budowę dwóch
krzyżujących się linii: pierwszej,
na kierunku północ - południe i
drugiej na osi wschód - zachód,
łączącej Wolę z Pragą. Rozpoczę-
to również rozmowy z przedsta-
wicielami zachodnich konsor-
cjów na temat ich udziału finan-
sowego w planowanej budowie,
gdyż miasto nie byłoby w stanie
samodzielnie udźwignąć takiej
inwestycji. Kryzys gospodarczy
na początku lat 30. zahamował te
działania. Do prac studialnych
nad projektem metra powrócono
w roku 1938. Prezydent Starzyń-

ski powołał Biuro Studiów Kolei
Podziemnej, które rozpoczęło
pracę nad aktualizacją planów
sprzed kilku lat. Nowy projekt
zakładał stworzenie sieci o łącz-
nej długości 46 km, która prze-
biegałaby pod ziemią oraz na i
nad powierzchnią w zależności
od warunków terenu na danym
odcinku.

Przyjęto założenie, że
trasa metra będzie prze-
biegała zarówno pod

ziemią, jak i na oraz nad po-
wierzchnią, w zależności od wa-
runków terenu na danym od-
cinku. Opracowano nie tylko
przebieg dwóch linii, ale rów-
nież plany skrzyżowań tunelu z
siecią wodociągową i kanaliza-
cyjną. Przygotowany został rów-
nież wstępny kosztorys. Wybuch
II wojny światowej przerwał pra-
ce biura, a większość opracowa-
nych w nim projektów i obliczeń
zaginęła podczas Powstania
Warszawskiego. 

Do prac nad stworze-
niem metra w Warsza-
wie powrócono w 1945

roku. Powstał wtedy projekt za-
kładający utworzenie sieci o łącz-
nej długości 64 km. W 1950 roku
powołano przedsiębiorstwo “Me-
troprojekt” i jeszcze w tym sa-
mym roku rozpoczęto drążenie
tunelu przechodzącego na dużej
głębokości pod dnem Wisły. Nie-
stety, po 3 latach prace musiały
zostać przerwane ze względu na
brak funduszy.

Pod koniec lat 70-tych in-
tensywny rozwój teryto-
rialny Warszawy oraz

znaczący przyrost liczby jej miesz-
kańców, a w konsekwencji rosną-
ce problemy komunikacyjne
przesądziły o pilnej potrzebie roz-

woju całego systemu komunika-
cji zbiorowej w stolicy, w tym rów-
nież budowy metra. W styczniu
1982 roku Wojciech Jaruzelski
ogłosił w Sejmie, że w kolejnym
roku tj. w 1983 rozpocznie się bu-
dowa metra w stolicy. Metro mia-
ło być wyposażone w tabor pro-
dukcji radzieckiej na podstawie
umowy zawartej pomiędzy rzą-
dami PRL i ZSRR. Miał to być ra-
dziecki dar dla Warszawy. Z
uzgodnionej liczby 90 wagonów
na przełomie 1989/90 roku do-
starczono zaledwie 10, a dalsza
część podarunku została anulo-
wana, gdy rozpadł się Związek
Radziecki. W tej sytuacji w try-
bie pilnym ogłoszono przetarg
wśród producentów krajowych i
zagranicznych. Spośród kilkuna-
stu ofert, wybrano tę przedsta-
wioną przez producenta z Sankt
Petersburga. Był to bowiem jedy-
ny producent, który zobowiązał
się dostarczyć wagony w czasie
umożliwiającym terminowe uru-
chomienie pierwszego odcinka
oraz w cenie odpowiadającej
możliwościom płatniczym mia-
sta. Wagony zostały dostarczone
do Warszawy w 1994 roku. Od
produkowanych seryjnie różniły
się zastosowaniem części niepal-
nych i nietoksycznych, czego wy-
magały Polskiej Normy dla tabo-
ru kolejowego.

Prace związane z drąże-
niem podziemnego tu-
nelu kolejki ruszyły,

zgodnie z zapowiedzią, w 1983
roku, w dniu 15 kwietnia. Wte-
dy to wbito pierwszy stalowy pal
pomiędzy obecnymi stacjami
Stokłosy i Ursynów. Od tego mo-
mentu przez kolejnych pięć lat
mieszkańcy Ursynowa mieli pod
oknami jeden wielki plac budo-

wy i nieustanny hałas od wcze-
snych godzin porannych aż do
godziny 16. „Plac budowy me-
tra to był podstawowy widok z
kuchni, więc mogłem podziwiać,
jak przed ósmą rano pojawiają
się tam pierwsi robotnicy, po-
tem inżynierowie śmigają ra-
dzieckimi terenówkami Łada Ni-
wa, doglądając powolnych po-
stępów prac, aż wreszcie – po
trzeciej po południu – plac pusto-
szeje.” wspomina Maciej Mazur
dziennikarz wychowany na Ur-
synowie (PASSA, nr 13 2021).
Gdy ostatni robotnicy opuszcza-
li teren budowy to stawał się on
miejscem zabaw i spotkań mło-
dzieży z sąsiadujących bloków.

Cały odcinek ursynow-
skiego metra budowa-
no najtańszą i najprost-

szą metodą odkrywkową. Gdy I
linia metra została oddana do
użytku, stacja metra Kabaty
znajdowała się na totalnym pust-
kowiu – nie było tu żadnych ulic
ani bloków, wokół tylko pola i
widok na ścianę Lasu Kabackie-
go. Gdy uruchomiono metro
wielu mieszkańców stolicy trak-
towało przejażdżkę na Kabaty
jak rodzaj „egzotycznej wypra-
wy” – wysiadali tutaj, by zoba-
czyć jak wygląda „to obrzeże
Warszawy”, „ten koniec cywiliza-
cji”. Od tamtej pory wiele się
zmieniło zarówno na Ursyno-
wie, jak i w całym mieście, ale
metro pozostaje nieprzerwanie
najważniejszym środkiem ko-
munikacji miejskiej. Aby zdać
sobie sprawę jak znaczącą rolę
odgrywa w transporcie stolicy,
wystarczy spojrzeć co dzieje się
na warszawskich ulicach, gdy z
jakichś powodów metro ma
przerwę w działaniu.

To była drogą przez mękę, a
niepewność przedostania się do
Polski – ogromna. Będący tuż
po pięćdziesiątce Jewgienij (Że-
nia) D. i jego 43-letnia żona An-
na D. dotarli jednak w końcu
do nas szczęśliwie wraz z dwo-
ma kilkunastoletnimi synami i
wynajęli chwilowe lokum na
Ursynowie. Jako polityczni
uchodźcy poprosili w Polsce o
azyl, ponieważ nie czuli się bez-
piecznie w ojczyźnie.

Jewgienij, urodzony na Sachalinie,
był świetnie zarabiającym menedże-
rem IT w jednym z moskiewskich ban-
ków. Anna prowadziła prywatny biz-
nes internetowy, polegający na zbiera-
niu chętnych do uczenia się języków
obcych. Decydując się na emigrację,
wybrali Polskę jako kraj docelowy, po-
nieważ Jewgienij bywał już w naszym
kraju, będąc zagorzałym wodniakiem.
Od wielu lat przyjaźnił się z mającym
również żeglarskie hobby Janem Oku-
liczem, dawnym dziennikarzem tygo-
dnika „Sportowiec”, a potem dyrekto-
rem medialnym Toyoty. Poznali się kie-
dyś na Węgrzech, uczestnicząc w rega-
tach weteranów, żeglujących na Finnie. 

– Dzięki Janowi zyskaliśmy wsparcie
w pierwszych dniach pobytu w Warsza-
wie, jakże ważnych dla takich jak my.
Przed nami jeszcze dużo przeszkód,
ale czujemy się w Polsce dobrze, choć-
by dlatego, że nie grozi nam niebez-
pieczeństwo – podkreśla niedawny
bankowiec. 

– Prezydent Władymir Putin posta-
nowił podbić wolny kraj, jakim jest
Ukraina, zaczynając działania  na ska-
lę niespotykaną od czasów drugiej woj-
ny światowej. To po prostu brudna
agresja, chociaż w Rosji nie wolno tego
nazywać wojną, bo można być za to
posadzonym na 15 lat – stwierdza An-
na. – W tej sytuacji my nie mogliśmy
udawać, iż nie widzimy, co się napraw-
dę dzieje. Dla nas jest rzeczą ważną, że-
by wojnę nazywać wojną i wypowie-

dzieć nasz pogląd, iż wykonywane ak-
cje są przestępstwem. Inaczej, nie mo-
glibyśmy sobie spojrzeć w twarz. Z te-
go powodu zdecydowaliśmy się na pi-
kiety w centralnych miejscach Moskwy,
trzymając w rękach plansze z napisem
„Niet wojnie!” Każde z nas stawało od-
dzielnie, ponieważ w tym czasie prawo
pozwalało na jednoosobowe pikieto-
wanie, bez jakichkolwiek zgromadzeń.
Pikietując na reprezentacyjnym Twer-
skim Prospekcie, mogliśmy, niestety,
zauważyć jak działa putinowska propa-
ganda. Chciałam przedstawiać plan-
szę ludziom tak, żeby im spojrzeć pro-
sto w oczy. Okazało się jednak, że na-
pis interesuje najwyżej około 10 pro-
cent przechodzących, dających mi

znać, że się ze mną zgadzają. Pozosta-
li po prostu  odwracali wzrok albo mi-
jali mnie obojętnie. No cóż, Rosjanie
są dzisiaj wystraszeni. Gdy stałam z
planszą, zaraz pojawili się dwaj podpi-
ci prowokatorzy, przedstawiający się
jako mieszkańcy Krymu. Ich celem by-
ło stworzenie sytuacji, w której może
interweniować policja. I ona, rzeczywi-
ście, bardzo szybko włączyła się w na-
szą rozmowę. I mnie, i Żenię areszto-
wali w dwu różnych miejscach, ale obo-
je trafiliśmy dziwnym trafem na ten
sam posterunek, spotkawszy się w jed-
nej sali z innymi zatrzymanymi, między
innymi za to, że ktoś miał na torbie wi-
zerunek gołąbka pokoju. Trzymali nas
długo, z początku uniemożliwiając

przybycie naszego adwokata. Jedno-
cześnie ceregielili się ze sporządzeniem
danych nam do podpisania protoko-
łów zeznań. W oczywisty sposób usiło-
wali nas zmusić do podpisania treści, ja-
kie z naszych ust w ogóle nie padły.
Najwidoczniej dostali odgórnie jakieś
pasujące rządowi gotowce. 

Żenia miał 25 marca urodziny i już
dużo wcześniej załatwiliśmy wizę
schengeńską do Grecji, żeby tam godnie
uczcić jego święto. Jednakże wybuch
wojny zasadniczo zmienił nasze plany.
Zrozumieliśmy, że naszego 18-letnie-
go syna Jegora mogą wziąć do wojska
i najprawdopodobniej poślą na tę prze-
stępczą wojnę w Ukrainie. A z tym nie
moglibyśmy się pogodzić. Poza tym

zdawaliśmy sobie sprawę, iż nasze opo-
zycyjne refleksje łatwo znaleźć an Face-
booku i że prędzej czy później przyj-
dzie po nas policja, Jegora skierują do
armii, a nas posadzą. Zresztą, przyszło
już wezwanie do sądu w związku z na-
szymi protestami na ulicach. W tej sytu-
acji wybraliśmy z kont bankowych, co
tylko się dało, by wyruszyć w nieznane.
Przez Baku, dokąd jeszcze latały samo-
loty, dotarliśmy do Stambułu. Tam po
dłuższym pobycie w okropnych warun-
kach doczekaliśmy kolejnej schengeń-
skiej wizy i polecieliśmy do Polski – opo-
wiada Anna, podkreślając, że los emi-
grantów z Rosji niełatwy, choćby dlate-
go, iż są komplikacje z formalnościami
oraz niepewność, co się w przyszłości z
nimi zdarzy. 

– Chciałabym jeszcze dodać, że wraz
z Żenią uczestniczyliśmy w antyrządo-
wych protestach ulicznych już w latach
poprzednich. Tak jak Białorusini w Miń-
sku. Dla nich protesty źle się skończyły.
Tak samo jest teraz w Rosji. Buldożer
autorytarnej władzy rozwala społeczeń-
stwo i tu, i tam. Tymczasem środowisko
naszych przyjaciół zdążyło się podzie-
lić, a na postawę wielu z nich wyraźny
wpływ ma rządowa propaganda. 

Dziś naszym największym pragnie-
niem jest to, żeby wojna jak najszybciej
się skończyła i żeby ukraińscy uchodźcy
mogli wrócić do domu. Nasz powrót na-
tomiast będzie możliwy tylko wtedy,
gdy obecny reżim w Rosji upadnie. Na
razie jednak, jedyną rzeczą, jaką można
w tym celu zrobić, jest mówienie praw-
dy o tym, co się dzieje w Ukrainie – kon-
kluduje swoją wypowiedź Anna. 

Jak widać, nie jest tak, iż wszyscy
„ruscy” są źli. Mam zatem nadzieję, że
w Polsce państwo D. znajdą identyczne
zrozumienie, jak cierpiący teraz w wię-
zieniu najbardziej znany opozycjonista
rosyjski Aleksiej Nawalny. I że wzorem
Adama Mickiewicza potrafimy wycią-
gnąć rękę „do przyjaciół Moskali”.
Prawdziwych przyjaciół.

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

Jak powstało metro w stolicy

Małżeństwo opozycjonistów uciekło z Moskwy do Warszawy
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Koncert charytatywny 
chóru Kameleon 

W niedzielę, 10 kwietnia, o godz. 11.30 mokotowski chór Ka-
meleon zaprasza na wielkopostny koncert charytatywny “Ser-
ce moje przy Tobie”, który odbędzie się w kościele Ewangelicko-
-Augsburskim przy ul. Puławskiej 2a.

Koncert poświęcony pamięci byłego proboszcza parafii, ks.
gen. Adama Pilcha w dwunastą rocznicę jego śmierci będzie
połączony ze zbiórką na rzecz Ukrainy.

W programie znajdą się utwory pasyjne od renesansu po
współczesność. Zabrzmią, między innymi, ukraińskie “Stabat Ma-
ter”, kompozycje Beethovena, Martiniego, Kilara, Rocławskiej-
-Musiałczyk jak i Hymn Ukrainy, ukraińska pieśń o miłości do zie-
mi ojczystej oraz utwór poświęcony prawom człowieka.

Wykonawcy: Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów, Chór Luto-
Singers Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosław-
skiego, Chór Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lu-
tosławskiego, Katarzyna M. Boniecka – dyrygent i kierownik
artystyczny projektu, Tatiana Trojanowska i Anna Waligóra-Tar-
nowska – współpraca w przygotowaniu chórów, Karol Makow-
ski – piano.

Mokotowski turniej 
brydżowy par

Miłośników karcianych zmagań zapraszamy na IX Mokotow-
ski Turniej Brydżowy Par na Naszym Podwórku. Odbędzie się on
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. R. Wallenberga
przy ul. Bonifacego 10.

Niedziela, 10 kwietnia, godz.11.00. Zgłoszenia pod nr tel. 607
77 99 04

Wydarzenie poleca Grupa Nasze Podwórko, https://www.fa-
cebook.com/PodworkoNasze/

Wsparcie dla osób 
pomagającym uchodźcom

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie
Psychiatrii i Neurologii razem z lokalnymi partnerami zapra-
szają do udziału w wydarzeniach psychoedukacyjnych dla osób
zaangażowanych w pomoc osobom z Ukrainy.

– Jak pomagać dobrze? Spotkanie psychoedukacyjne dla „po-
magaczy” i wolontariuszy 5 kwietnia, godz. 18:00, Kawiarnia Do-
broczynna, prowadzi Jan Zasztowt. Warsztat organizowany w
ramach współpracy MCZP z Stary Mokotów - Partnerstwo Lokal-
ne https://www.facebook.com/events/1106081886792979/

– Zacznij od siebie, czyli ABC dobrego pomagania - webina-
rium 7 kwietnia, godz. 10:00, transmisja online na FB, prowa-
dzi Joanna Oprawa-Karwat. Webinarium organizowane w ra-
mach współpracy MCZP z Partnerstwo Nasze Stegny
https://www.facebook.com/events/351868906720136/

– „Jak pomagać dobrze? Sadybiańskie spotkanie psychoedu-
kacyjne”, 7 kwietnia, g. 16:00, Ośrodek Edukacji Kulturalnej
(ul. Korczyńska 6), prowadzi Jan Zasztowt, zapisy: 22 642 59 08
/ 608 554 398. Warsztat organizowany w ramach współpracy
MCZP Ośrodek Edukacji Kulturalnej “Sadyba”.

Spotkania z ramienia MCZP są bezpłatne. Organizuje je i
współprowadzi Jakub Tercz, jtercz@ipin.edu.pl, tel. 518 058
111. Zajęcia organizowane są dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Ogłoszono przetarg na zaprojekto-
wanie trasy tramwajowej wzdłuż
Pola Mokotowskiego. Nowe tory
mają połączyć Ochotę i Mokotów.

Nowe tory pobiegną od pętli tramwajowej
ulicą Banacha, Rostafińskich i św. Andrzeja
Boboli, gdzie połączą się z istniejącymi przy
Rakowieckiej. To element magistrali tram-
wajowej Wola – Wilanów. 

W ostatnich dniach Tramwaje Warszaw-
skie wybrały ofertę na budowę innego frag-
mentu tego połączenia – odcinka do Wilano-
wa. Zakładają przebudowę istniejących to-
rów na ul. Banacha, przebudowę pętli tram-
wajowej, a także przebudowę torów na Ra-
kowieckiej wraz z modernizacją pętli Kielec-
ka. Łącznie trzeba będzie zbudować około
1,5 km nowych torów i przebudować po-
nad 2 km istniejących. Przewidziano jedną
nową parę przystanków – przy skrzyżowa-
niu Banacha i Żwirki i Wigury. 

Zamówienie jest podzielone na trzy fazy.
Pierwsza będzie polegała na przygotowa-
niu dokumentacji środowiskowej. Kolejne
to wykonanie projektu budowlanego na-
stępna faza to wsparcie techniczne i nadzór
autorski nad realizacją inwestycji. Wyko-
nawca będzie musiał też uzyskać wszelkie
decyzje administracyjne, jak np. pozwole-
nie na budowę. Kolejnym etapem realiza-
cji inwestycji będzie ogłoszenie przetargu
na budowę nowej trasy tramwajowej, ale
będzie to uzależnione od finansów i moż-
liwości korzystania np. z środków UE. Ter-
min składania ofert mija 12 kwietnia. Sza-

cowana wartość całego zamówienia to
3,667 mln zł netto.

Zamówienie dokumentacji na tramwaj
wzdłuż Pola Mokotowskiego, to tylko część
programu inwestycji tramwajowych dla
Warszawy. W ostatnich dniach podpisano
umowę na studium techniczne potrzebne
do budowy tramwaju przy ul. Modlińskiej.
Na początku marca tramwajarze rozpoczę-
li budowę tramwaju na Kasprzaka. We wrze-
śniu ubiegłego roku ruszył tramwaj do Win-
nicy na Białołęce. Tramwaje Warszawskie
już przekazały wykonawcy teren pod budo-
wę nowej zajezdni na Annopolu. Jest już

wybrana najkorzystniejsza oferta na budo-
wę trasy tramwajowej do Wilanowa. Pierw-
sze ze 123 nowo zamówionych tramwajów
Hyundai już wożą warszawiaków. Trwają
prace nad projektami budowlanymi kolej-
nych tras tramwajowych – między innymi
trasy na Gocław i dalszymi fragmentami
magistrali tramwajowej Wola – Wilanów.
Przygotowywane inwestycje mają szanse
na finansowanie z nowych środków UE na
lata 2021–2027. Trwa również pozyskiwanie
decyzji środowiskowych na budowę tras na
Zieloną Białołękę i na al. Wilanowskiej.

z t m . w a w . p l

W 79. rocznicę śmierci
Jana Bytnara ps. Rudy w
imieniu mieszkańców,
burmistrz Mokotowa
wraz z członkami zarzą-
du złożyli wiązankę
kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą bohatera
Szarych Szeregów.

Jan Bytnar ps. Rudy został
aresztowany w nocy z 22 na 23
marca 1943 r. w mieszkaniu

przy al. Niepodległości 159 na
Mokotowie. Był brutalnie bity
podczas przesłuchań w siedzi-
bie Gestapo w alei Szucha. Pod-
czas przewożenia do więzienia
na Pawiaku 26 marca 1943 ro-
ku został uwolniony w zapla-
nowanej przez oddział Grup
Szturmowych Szarych Szere-
gów Akcji pod Arsenałem.
Zmarł w wieku 21 lat, 30 mar-
ca 1943 roku w Szpitalu Wol-

skim w wyniku rozległych obra-
żeń, jakich doznał podczas
śledztwa. Jan Bytnar został w
1943 roku pośmiertnie miano-
wany harcmistrzem, poruczni-
kiem i odznaczony Krzyżem
Walecznych. Jest pochowany w
kwaterze Batalionu „Zośka” na
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie.

Kolejny wieniec został zło-
żony w rocznicę Akcji pod Ar-

senałem przypadającej 26 mar-
ca. Pod głazem upamiętniają-
cym brawurowe odbicie z rąk
niemieckich Janka Bytnara
władze samorządowe Mokoto-
wa, w tym burmistrz Rafał
Miastowski, wiceprzewodni-
czący Rady Dzielnicy Mokotów
Jacek Fałek oraz Janusz Badu-
ra – powstaniec warszawski z
pułku AK Baszta, uczcili pa-
mięć bohaterów.

W ramach projektu “Kra-
ina przyjaźni”, współfi-
nansowanego ze środków
europejskich, w Przed-
szkolu Integracyjnym nr
117 wystartowały zajęcia
z alpakoterapii.

Spotkania z alpakami mają
charakter edukacyjno-terapeu-
tyczny. Służą przełamywaniu ba-
rier w komunikacji, uczą empa-
tii, odpowiedzialności oraz wspo-
magają budowanie samooceny i
pewności siebie. Przedszkolaki
pracują przy wsparciu opieku-
nów oraz terapeuty z alpakami-
-motywatorami do działania.

Więcej informacji na temat za-
jęć prowadzonych w ramach pro-
jektu dostępnych jest na stronie
https://p117waw.szkolnastro-
na.pl/p,148,fundusze-unijne.

Wiązanki upamiętniające Jana Bytnara

Spotkania przedszkolaków z alpakami

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego
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Dwa tygodnie temu pisali-
śmy o tym jak Ursynów
pomaga Ukraińcom, a w
tym tygodniu przygląda-
my się jakie wsparcie dla
naszych gości uruchomiła
dzielnica Mokotów.

„Pomagamy przy nadawaniu
numerów PESEL, gdzie dziennie
obsługujemy około 400 osób. Or-
ganizujemy zajęcia dla dzieci i
dorosłych, gdzie wspólnie z na-
szymi mieszkańcami goście zza
wschodniej granicy mogą się in-
tegrować i poznawać Mokotów.
Pomagamy w sprawach urzędo-
wych związanych z otrzymaniem
świadczeń rodzinnych. Przyjmu-
jemy i realizujemy też wnioski o
świadczenie  pieniężne za za-
pewnienie zakwaterowania i wy-
żywienia obywatelom Ukrainy.
A to wszystko przy niezmiennym
utrzymywaniu poziomu jakości
obsługi naszych mieszkańców.” –
mówi burmistrz Mokotowa Rafał
Miastowski.

Według danych Systemu In-
formacji Oświatowej pomiędzy
24 lutego a 4 kwietnia 2022 ro-
ku do mokotowskich szkół i
przedszkoli przyjęto 2095 dzie-
ci uchodźców z Ukrainy, z czego
1779 trafiło do jednostek oświa-
towych prowadzonych przez
m.st. Warszawa. W tym czasie
największa liczba młodych Ukra-
ińców rozpoczęła naukę w szko-
łach podstawowych – 1420 osób.

Na Mokotowie, tak jak w każ-
dej warszawskiej dzielnicy, po-
wołany został koordynator, któ-
ry pomaga ukraińskim rodzicom
w znalezieniu miejsca dla ich
dzieci w odpowiedniej jednostce
oświatowej. Dzielnica przygoto-
wała też specjalne ulotki infor-
macyjne w języku ukraińskim i
w języku polskim. Działania
wspierające jednostki oświato-
we i uczniów podejmowane są
na bieżącą. W 8 szkołach pod-
stawowych i w jednym liceum
ogólnokształcącym prowadzo-
nych przez m.st. Warszawa na
terenie dzielnicy Mokotów utwo-
rzono oddziały przygotowawcze
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Szkoły i przedszkola intensywnie
poszukują nauczycieli znających
język ukraiński. Szczegóły w tej
sprawie można znaleźć na stro-
nach internetowych poszczegól-
nych szkół i przedszkoli. Biuro
Edukacji Urzędu Dzielnicy Mo-

kotów zorganizowało Bank Ofert
Pracy dla Nauczycieli i Rezerw
Kadrowych (edukacja-wars-
zawa.pl). Biuro w porozumie-
niu z Fundacją Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej stwo-
rzyło możliwość zatrudnienia in-
terwencyjnego uchodźców w ra-
mach programu „Cash for
Work”. Fundacja pokrywa kosz-
ty zatrudnienia osób, które będą
pomagały uczniom z Ukrainy w
odrabianiu prac domowych, tłu-
maczeniu materiału omawiane-
go podczas lekcji oraz w kontak-
tach z nauczycielami, persone-
lem szkoły i polskimi dziećmi.

Numery PESEL nadawane są
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mo-
kotów przy ulicy Rakowieckiej
25/27. W Punkcie Pobytowym
przy ulicy Wołoskiej 7 Ukraińcy
mogą liczyć na pomoc w wypeł-
nianiu druków koniecznych do
przedłożenia celem otrzymania
numeru PESEL. Pomoc realizo-
wana jest w języku polskim i an-
gielskim. Wsparcie świadczone na
rzecz naszych gości w Punkcie Po-
bytowym przy ulicy Wołoskiej 7
jest dużo szersze niż pomoc w za-
łatwieniu formalności związanych
z otrzymaniem numeru PESEL i
obejmuje pomoc w wypełnianiu i
przyjmowaniu  wniosków o
300+, udzielanie informacji doty-
czących możliwości uzyskania
uprawnień do innych świadczeń z
sytemu zabezpieczenia społecz-
nego, takich jak: 500+, zasiłki ro-
dzinne czy transfer świadczeń
emerytalno-rentowych, pośred-
nictwo zlecone przez Urząd m. st.
Warszawy w znajdowaniu miej-
sca zakwaterowania dla osób z
Ukrainy, pomoc w załatwianiu
spraw dotyczących zatrudnienia
i legalizacji dokumentów. W punk-
cie tym organizowana jest też
zbiórka żywności oraz odzieży i
na bieżąco wydawana jest pomoc
rzeczowa dla zgłaszających się po
nią Ukraińców.

Urząd Dzielnicy Mokotów
oraz mokotowskie ośrodki po-
mocy społecznej przyjmują
wnioski o jednorazowe wspar-
cie w wysokości 300 złotych.
Świadczenie to przysługuje na
terenie całej Polski wszystkim
Ukraińców, którzy przyjechali
do naszego kraju po 24 lutego
2022 roku i otrzymali już numer
PESEL. To jednorazowe świad-
czenie pieniężne może zostać

przeznaczone na pokrycie bie-
żących wydatków, taki jak, ubra-
nia, żywność, czy opłata za
mieszkanie. Również w siedzibie
urzędu wnioski o świadczenie
finansowe mogą składać War-
szawiacy, którzy przyjęli pod
swój dach uchodźców z Ukra-
iny. Wysokość tego świadczenia
wynosi 40 zł za każdy dzień po-
bytu gości zza wschodniej grani-
cy w polskim gospodarstwie do-
mowym. Maksymalny okres,
przez który wsparcie przysługu-
je to 60 dni. Przewiduje się jed-
nak wydłużenie tego czasu po
uzyskaniu zgody Wojewody.

W Mokotowskim Centrum In-
tegracji Mieszkańców przy uli-
cy Woronicza 44 zarówno dzie-
ci, jak i dorośli z Ukrainy mogą
wziąć udział w bezpłatnych zaję-
ciach. Dzieci zapraszane są na
warsztaty z ceramiki i treningi
karate. Wkrótce ruszą też zajęcia
plastyczne dla najmłodszych.
Dla osób dorosłych prowadzo-
ne są zajęcia z gimnastyki chiń-
skiej qigong, zajęcia usprawnia-
jące dla seniorów oraz warszta-
ty z ceramiki. Na miejscu Ukra-
ińcy mogą bezpłatnie skorzystać
z E-pracowni oraz z siłowni.

Ponadto Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy, który realizuje
pomoc specjalistyczną dla miesz-
kańców Mokotowa, taką jak asy-
sta rodziny, specjalistyczne po-
radnictwo rodzinne, poradnic-
two psychologiczne dla osób do-
rosłych i dzieci oraz terapia uza-
leżnień, zaprasza również szu-
kających pomocy uchodźców z
Ukrainy. Ośrodek udziela rów-
nież informacji na temat dodat-
kowych bezpłatnych lekcji z języ-

ka polskiego dla dzieci i młodzie-
ży z Ukrainy.

Od 28 lutego do 31 marca w
Domu Kultury Kadr przy ulicy
Rzymowskiego 32 trwała zbiór-
ka darów dla Ukraińców. Poza
mieszkańcami dzielnicy w akcję
włączyli się również obcokra-
jowcy – do punktu zbiórki do-
tarły paczki z Katalonii, z Kraju
Basków oraz z Wielkiej Brytanii.
Ze wszystkich zebranych darów
przygotowano w sumie 2556 pa-
czek o łącznej wadze 38 340 kg.
Cześć paczek została wysłana do
Kijowa, a część jest wydawana
Ukraińcom we wspomnianym
już wcześniej punkcie pobyto-
wym przy ulicy Wołoskiej 7.

Od 1 kwietnia punkty zbiórek
darów na Mokotowie funkcjonu-
ją w następujących lokalizacjach:

1. Mokotowskie Hospicjum
Świętego Krzyża, ul. Magazyno-
wa 14 (od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 8.00-13.00)

2. Mokotowski Punkt Wspar-
cia Rodzin Ukraińskich organizo-
wany przez grupę społeczną
„Lwie Serce”, ul. Czerniakowska
28B, klatka III, domofon 100 (w
soboty i niedziele, w godzinach
12.00-15.00)

3. Centrum Pomocy Ukrainie
przy ul. Puławskiej 20, prowa-
dzone przez Fundację Rozwoju
Kinematografii (we wtorki i
czwartki w godzinach 12.00-
18.00 oraz w soboty w godzi-
nach 10.00-14.00)

Szczegółowe informacje na te-
mat zbiórek prowadzonych w
wymienionych powyżej miej-
scach dostępne są na stronie
www.warszawa19115.pl. 

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a
F o t .  J .  Te r c z

Ostatnio w skrzynkach na osiedlu Stokłosy pojawił się anonim.
Znak, że niechybnie zbliża się jakieś Walne. Nie będę komentował
całości tego anonimu. Jak nie ingerowałem w wewnętrzne sprawy
Spółdzielni, tak i nadal nie będę tego robił. Wolę pomagać Spółdziel-
ni w takich sprawach jak uregulowanie własności gruntów, plany
miejscowe czy montaż wind i to bez względu, kto zasiada we wła-
dzach Spółdzielni.

Niemniej chciałbym się odnieść do ostatniego akapitu tego pisma,
pod którym nikt nie miał odwagi się podpisać swoim imieniem i na-
zwiskiem. W tym akapicie mowa jest o Sławku Litwinie. Pisze się
tam o Nim jako „leśnym dziadku”, „głuchy, niedołężny staruszek”.
Faktycznie w tym roku Sławek Litwin skończy 90 lat. Znam Sław-
ka od lat i jest to dla mnie nie duma i przyjemność z Nim współpra-
cować. Wspólnie walczyliśmy i to skutecznie, aby nazwa ulicy
ZWM nie została zmieniona. Ze Sławkiem doprowadziliśmy do
remontu schodów i pochylni do zejścia do metra Stokłosy. Poma-
gałem również Sławkowi, aby udostępnić seniorom teren zieleni na
tyłach ursynowskiego ZOZu przy Zamiany 13. Dla przypomnienia
tylko dodam, że Sławek jest aktywnym członkiem ursynowskiej Ra-
dy Seniorów. 

Każdemu życzę, aby do tego wieku utrzymał taką jasność umy-
słu i sprawność fizyczną. Jestem też wdzięczny Jemu, że nie spo-
gląda biernie na to, co dzieje się wokół niego, tylko aktywnie anga-
żuje się życie publiczne dzielnicy i swojej Spółdzielni, będąc jej
członkiem Rady Nadzorczej. Jeżeli będzie więcej takich seniorów
jak Sławek, to jestem spokojny o losy naszej dzielnicy i Spółdziel-
ni. Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem moim spostrze-
żeniem. Możemy się nie zgadzać, spierać, możemy mieć różne wi-
zje na rozwiązywanie danego problemu ale nie wyobrażam sobie,
aby anonimami szkalować i lekceważyć inne osoby, szczególnie tak
zasłużone dla naszej lokalnej społeczności. Osoba, która Sławka opi-
sała w powyżej cytowanych słowach, wydaje świadectwo bardziej
o sobie, niż o Sławku. 

P a w e ł  L e n a r c z y k

Solidarnie z walczącą o wolność Ukrainą – takie było
motto wspaniałego koncertu Elżbiety Wojnowskiej,
wciąż śpiewającej ambitne, poetyckie teksty, nierzadko
do własnej muzyki. Tak też było w czwartek 31 marca
w kameralnych wnętrzach świątyni pracy twórczej, ja-
ką jest Kalinowe Serce na Żoliborzu. 

Wykonanie poszczególnych utworów publiczność kwitowała
długo niemilknącymi brawami. Wojnowska śpiewała między inny-
mi: „Okropną pieśń o Mackie Majchrze (Bertold Brecht/Kurt We-
ill); „Trzeba marzyć” (Jonasz Kofta/Janusz Strobel), „Pójdę, maty”
(Krzysztof Kasperczyk/Antoni Muracki), „Ryfkę” (Władysław Bro-
niewski/ Elżbieta Wojnowska).   Jeden z utworów poświęciła pa-
mięci swego nieżyjącego od 20 lat męża Andrzeja Ibisa-Wróblewski-
ego, strażnika poprawnej polszczyzny. Artystce akompaniował
mistrz nie tylko w tym fachu – znakomity pianista Jakub Lubowicz,
mający za sobą jazzowy szlif m. in. u Andrzeja Jagodzińskiego;
wykładowca wyższych szkół muzycznych i dyrektor muzyczny
warszawskiego teatru Roma. Duet Eli i Kuby przekonuje nas, że
prawdziwe wartości artystyczne nigdy nie zginą.  Słuchając koncer-
tu, odniosłem wrażenie, że nawet widniejąca na portrecie wraz z
mężem Stanisławem Dygatem patronka scenki przy Krasińskiego
- Kalina Jędrusik - roniła łzy wzruszenia... M a c i e j  P e t r u c z e n k o

W obronie Sławka Litwina
List � List � List � List � List � List � List

Wojnowska wzruszała u Kaliny

Mokotów solidarny z Ukrainą
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Brak zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych jest jednym z
najistotniejszych problemów w
Polsce, wpływającym na funk-
cjonowanie rodzinne, społeczne
i wybory  zawodowe. Sytuacja
zdaje się być paradoksalna. Jest
dosyć dużo ofert sprzedaży
mieszkań - zarówno nowych,
jak i już używanych, a jednak
mieszkania stają się dobrem co-
raz bardziej luksusowym i trud-
nym do uzyskania. 

Nowe “M” właściwie zawsze było
problemem. Pomimo że ostatnie lata
dzięki względnie łatwo dostępnym kre-
dytom udostępniały jakąś realną per-
spektywę, brak stabilności finansowej i
fluktuacje rynkowe nie pozwalały kre-
dytobiorcom spać spokojnie. 

Czarne chmury i kolejne burze
Mieszkania, czy to z rynku pierwotne-

go, czy nawet stare z rynku wtórnego, są
bardzo kosztowne i dla większości osób
lub rodzin nie są dostępne bez podpar-
cia się długoletnim kredytem. A korzy-
staniu z zakupów kredytowanych wią-
że się z bardzo konkretnymi ryzykami.
Pogłębia je dodatkowo  fakt, że do mo-
mentu spłaty ostatniej raty mieszkanie
jest  własnością banku, bo tak zazwyczaj
konstruowane są umowy kredytowe.
Oczywiście, można się ubezpieczać
przeciwko przeróżnym przeciwnościom
losu, od utraty pracy czy dochodów.
Jednak powiększa to i tak dokuczliwy
wieloletni haracz spłaty zadłużenia.

Ponad 7 lat temu, 15 stycznia 2015
roku dla osób posiadających kredyt we
frankach szwajcarskich sytuacja stała się
tragiczna. Tego dnia kurs franka szwaj-
carskiego w stosunku do złotego wzrósł
w szczycie o kilkadziesiąt procent, stabi-
lizując się na poziomie o 20% wyższym
niż kurs pierwotny. Powolna tendencja
wzrostowa utrzymywała się przez wiele
tygodni, przekładając się na proporcjo-
nalny wzrost kosztu spłacanych rat.
Frank szwajcarski przestał być  w Pol-
sce kluczem do raju kredytowego.

Rozpoczęły się dramaty “frankowi-
czów”, nagłe utraty zdolności kredyto-
wej z wszelkimi konsekwencjami, na-
wet liczne samobójstwa. Ze względu
na częste błędy proceduralne przy for-
mułowaniu treści umów przez banki ,
wielu osobom udało się wyjść z sideł
kredytów frankowych, jednak nie ozna-
cza to rozwiązania problemu.

Natomiast na rynku mieszkaniowym
sytuacja była i jest ciągle skomplikowa-
na. Co prawda w 2020 i 2021 roku sy-
tuację trochę poprawił krótkotrwały
spadek stóp procentowych  i pojawiają-

ca się wyraźna w końcu 2021 roku zniż-
kowa tendencja cen mieszkań. Jednak
gwałtownie postępująca inflacja zło-
tówki, z początkiem 2022 roku znów
podwyższyła koszty kredytów i ogra-
niczyła zdolność kredytową wielu osób.
Wszystko to przekłada się na postępu-
jące zmniejszanie się liczby osób mogą-
cych kupić mieszkanie,  przeznaczają-
cych ekwiwalent czynszu najmu na
spłatę rat za mieszkanie, które w przy-
szłości stałoby się własne.

Próby naprawy
Problemy kredytowe dotyczą zaled-

wie  części osób i rodzin, które w ogóle
było stać na jakiekolwiek raty. Jednak
obecne koszty kredytu, jak i ceny wynaj-
mu na rynku komercyjnym, czynią
mieszkania trudno dostępne dla osób
mających dochody na poziomie średniej
krajowej lub niższym. Próbą wyjścia
naprzeciw miał być Narodowy Program
Mieszkaniowy, przyjęty uchwałą Rady
Ministrów 27 września 2016 r. Jego in-
tegralną częścią stał się pakiet Mieszka-
nie Plus. Celem realizacji tego pakietu
było zwiększenie dostępu do mieszkań
dla osób o dochodach uniemożliwiają-
cych nabycie lub wynajęcie mieszkania
na zasadach komercyjnych. W ramach
programu Mieszkanie Plus zakładano
podjęcie na dużą skalę państwowych
inwestycji mieszkaniowych na wyna-
jem, jak i zmiany wpływające na lepsze
zarządzanie lokalami na wynajem.

Zgodnie z planami rządowymi, do
końca 2019 roku przewidywano wybu-
dowanie w całym kraju 100 tysięcy
mieszkań, natomiast w perspektywie
do 2030 roku - 179 tysięcy mieszkań
(oszacowanie z programu Narodowego
Programu Mieszkaniowego z września
2016 roku).

W odniesieniu do działań w Warsza-
wie, planowano realizację (podaję za
portalem warszawa.naszemiasto.pl)
następujących inwestycji: Nowe Jezior-
ki (2700 mieszkań) z pierwszymi
mieszkaniami w 2022 i 2023 roku, te-
reny po Polfie na Białołęce przy rogu
Modlińskiej i Płochocińskiej (ponad
1000 mieszkań) - rozpoczęcie budowy
w 2022 roku, osiedle przy ulicy Ratu-
szowej (dla 500 rodzin) - rozpoczęcie
budowy w 2022 roku, działka u zbiegu
Sowińskiego i Wolskiej, wniesiona apor-
tem przez Pocztę Polską w 2017 roku.

Dobre chęci to za mało
Trudno w krótkim artykule omówić

potężne (w planach) przedsięwzięcie,
które - nie wyszło. Najbardziej wymow-
ne bo źródłowe są informacje z rządo-
wego portalu  https://mieszkanie-
plus.gov.pl/?page_id=3440. W “Aktu-
alnościach” zawierających ponad set-
kę komunikatów z ładnymi, kolorowy-
mi zdjęciami znajdujemy tylko kilka
wskazujących, że dokonane zostało
przekazanie mieszkań lokatorom. Resz-
ta to informacje, że “w budowie”, “w
przygotowaniu do budowy”, “w pla-
nach, ale już zaawansowanych”. Za to
zapomniano dodać, jak wysokie są
koszty czynszu. Jak podaje portal ry-

nekpierwotny.pl, w katowickim osie-
dlu Nowy Nikiszowiec najemcy zapła-
cą średnio 24 zł za m2 czynszu oraz 5,5
zł za m2 opłaty eksploatacyjne. Dla
mieszkania 40 m2 daje to miesięczny
koszt 1200 zł. W wariancie dojścia do
własności czynsze są jeszcze wyższe.

Syntetyczny obraz sytuacji przedsta-
wia Najwyższa Izba Kontroli w artyku-
le własnym z 23 marca 2022 roku “Fia-
sko programu Mieszkanie Plus”
(https://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/program-mieszkanie-plus.html)
stwierdzając m.in. że: “Realizacja rzą-
dowego programu Mieszkanie Plus nie
przyniosła oczekiwanych efektów, tym
samym nie wpłynęła znacząco na po-
prawę warunków i rozwiązanie proble-
mów mieszkaniowych lokalnych spo-
łeczności. Rząd deklarował, że do koń-
ca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy
mieszkań – jednak do użytku oddano
nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5

tys. znajdowało się w budowie (stan
na koniec października 2021 r.). Głów-
nymi przyczynami zmniejszającymi
efektywność programu Mieszkanie Plus
były brak skutecznych i spójnych ze so-
bą rozwiązań prawnych, a także opie-
szałość we wdrażaniu aktów wykonaw-
czych. NIK zwraca uwagę, że podejmo-
wane przez kolejnych ministrów inicja-
tywy legislacyjne, mające na celu
usprawnienie funkcjonowania progra-
mu Mieszkanie Plus, nie zawierały kom-
pleksowych rozwiązań w zakresie
zwiększenia podaży gruntów Skarbu
Państwa i wykorzystania ich na cele
mieszkaniowe, co z kolei miało nega-
tywny wpływ na wzrost dostępności
mieszkań dla osób o umiarkowanych
dochodach”.

A w Warszawie – niczego do tej pory
nie zrealizowano, nie wbito nawet łopa-
ty pod żadną z budów. Po miażdżącej
krytyce projektu ursynowskiego osie-
dla Nowe Jeziorki, inwestor PFR Nieru-
chomości nie skontaktował się ze sto-
łecznym ratuszem, a do Biura Archi-
tektury i Planowania Przestrzennego
nie wpłynął wniosek o wydanie warun-
ków zabudowy. W przypadku terenów
na Białołęce - trwają rozmowy pomię-
dzy PFR Nieruchomości a miastem. W
przypadku osiedla przy Ratuszowej
trwa przygotowanie dokumentacji do

złożenia wniosku o pozwolenie na bu-
dowę. Natomiast działkę na Woli - jak
informuje Gazeta Wyborcza - Poczta
Polska po wycofaniu jej jako aportu pla-
nuje sprzedać deweloperom za 110 mln
złotych. Zatem w Warszawie - również
wielkie NIC...

Inicjatywa Polski 2050
W czwartek 31 marca 2022 roku od-

była się konferencja prasowa z udziałem
posłanki na Sejm RP Hanny Gill-Piątek,
przewodniczącej Koła Parlamentarne-
go Polska 2050, Pawła Lenarczyka rad-
nego Dzielnicy Ursynów z ruchu Pol-
ska 2050 oraz eksperta współpracujące-
go ds. mieszkalnictwa Tomasza Dą-
browskiego z Instytutu Strategie 2050.
Przedstawiciele Polski 2050, omawiając
raport NIK „Funkcjonowanie Progra-
mu Mieszkanie Plus” zwrócili uwagę
na znikomy zakres realizacji planowa-
nych wcześniej zadań, ukrywanie przez

rząd kosztów powstałych w wyniku
przygotowania inwestycji oraz odma-
wianie podania terminu zakończenia
prac inwestycyjnych. Zapowiedzieli
zwrócenie się do NIK z prośbą o kontro-
lę finansów tego programu na terenie
Warszawy. 

– Rząd obiecywał 100.000 mieszkań,
a zostało wybudowanych nieco ponad
15 tysięcy. Nie dość, że Mieszkanie Plus
okazało się fiaskiem rządów PiS, to do-
datkowo, próbuje się ukryć prawdę o
kosztach, jakie zostały dotychczas zaan-
gażowane w ten program. W odpowie-
dzi na moje zapytanie poselskie otrzy-
małam skandaliczną odpowiedź, że ich
dotychczasowe koszty oraz termin za-
kończenia inwestycji przy Karczunkow-
skiej i na Odolanach są nie tylko objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa, ale rów-
nież tajemnicą zawodową. Pytam więc,
jaką jeszcze zostanie objęta tajemnicą
niekompetencja i nieudolność rządu
PiS? – mówiła przewodnicząca Koła
Parlamentarnego Polska 2050 posłan-
ka Hanna Gill-Piątek.

– Jako przewodniczący Komisji Zie-
lonego Ursynowa byłem zapraszany do
PFR Nieruchomości na pokazy projek-
tów Mieszkania Plus przy ul. Karczun-
kowskiej. Na 15 hektarowej działce mia-
ło powstać blisko 3 tysiące mieszkań.
Jak wynika z doniesień medialnych,

program i wszystkie dotychczas ponie-
sione koszty idą do kosza. Już na sa-
mym początku sygnalizowałem, że po-
mysł budowy bloków wielorodzinnych
bez miejscowego planu, w otoczeniu
domków jednorodzinnych, bez dostępu
do miejskich węzłów ciepłowniczych
był zły i skazany na niepowodzenie  –
powiedział Paweł Lenarczyk radny
Dzielnicy Ursynów, odpowiedzialny za
tworzenie struktur politycznych Polski
2050 w Warszawie.

– Na rynku mieszkaniowym brakuje
ponad 2 mln mieszkań.  Dzięki dużemu
zaangażowaniu środków własnych pry-
watnych podmiotów, co roku przybywa
mieszkań. Są to jednak mieszkania co-
raz droższe i coraz mniej dostępne dla
młodych ludzi. Mieszkanie zamiast pra-
wem – jak to jest zapisane w polskiej
konstytucji – staje się dobrem luksuso-
wym. Brak mieszkań, drastycznie ro-
snące czynsze i wzrost cen mieszkań
na rynku pierwotnym i wtórnym bloku-
ją możliwość zakupu mieszkania przez
młodych ludzi. Aby temu zapobiec przy-
gotowaliśmy w Strategiach 2050 pro-
gram mieszkaniowy, który jest obecnie
poddawany wewnętrznym konsulta-
cjom i za niedługi czas zostanie ogłoszo-
ny – mówił Tomasz Dąbrowski, ekspert
współpracujący ds. mieszkalnictwa In-
stytutu Strategie 2050.

Zamiast konkluzji
Co mają zrobić osoby, młode mał-

żeństwa z dziećmi - potrzebujące miesz-
kanie dla realizacji swoich marzeń,  ce-
lów osobistych i rodzinnych? Nie sposób
dać uniwersalną odpowiedź. Mieszkać
nadal kątem z rodzicami lub co gorsze
gdzieś oddzielnie? Namawianie do
zmiany pracy, zawodu na lepiej płatny
- to zwykłe gadanie bez treści. A może
wyjechać gdzieś do pracy za granicę?
Niestety, wiele osób skorzystało z tej
możliwości, i to jest może największą
naszą stratą narodową. Wyjechały (i
zapewne wiele innych jeszcze wyje-
dzie) osoby najbardziej kreatywne, wy-
kształcone, których praca byłaby tak
bardzo potrzebna w kraju dla kraju. 

Politykom i urzędnikom to jednak
nie przeszkadza. Pracują nad swoimi
dalekosiężnymi planami czerpiąc z uto-
pii, nieracjonalnych wyobrażeń, dba-
jąc głównie o zgodność z wewnętrzny-
mi urzędniczymi procedurami  i już za-
twierdzonymi innymi planami perspek-
tywicznymi, by ładnym sumarycznym
efektem zadowolić przełożonych.

Jak czytamy w “Głównych celach” Na-
rodowego Programu Mieszkaniowego
(https://www.gov.pl/web/rozwoj-tec-
hnologia/narodowy-program-miesz-
kaniowy): “Do 2030 r. liczba osób miesz-
kających w warunkach substandardo-
wych (ze względu na niski stan technicz-
ny budynku, brak podstawowych insta-
lacji technicznych lub przeludnienie) po-
winna się obniżyć o 2 mln osób (z ok. 5,3
mln do ok. 3,3 mln)”. A więc niech się
zmniejszy, niech stanie się CUD!!! A że to
ma się nijak do realiów? Niech martwią
się o to następcy, to będzie już następna,
inna kadencja polityczna.

Mieszkania dla młodych rodzin

Coraz trudniej je zdobyć...

TTuu mmiiaałłoo bbyyćć ww 22002222 rr.. nnoowwee oossiieeddllee......
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
doceniając  literacki dorobek
Marii Konopnickiej  oraz jej
wkład  w działalność  patrio-
tyczną ustanawia (uchwałą z 14
października 2021 r.)  rok 2022
Rokiem Marii Konopnickiej –
tak brzmi tekst sejmowej
uchwały. Warto zatem przypo-
mnieć kim była Konopnicka. 

Maria Konopnicka,  z domu
Wasilkowska, urodziła się
21 maja 1842 roku w Su-

wałkach jako córka  prawnika, obrońcy
Prokuratorii Generalnej i patrona  Try-
bunału Cywilnego  w Kaliszu.  Matka
Marii  zmarła,  gdy córka miała 12 lat.
Maria była wychowana  w tradycji
chrześcijańskiej  i w atmosferze polskie-
go patriotyzmu przez ojca i brata ojca
Ignacego Wasilkowskiego, uczestnika
konspiracji niepodległościowej  lat czter-
dziestych XIX wieku. W latach 1855-
1856 uczyła się na pensji sióstr sakra-
mentek  w Warszawie, gdzie poznała
szanującą jej talent Elizę  Pawłowską,
później  Orzeszkową. W 1862 poślubi-
ła  Jarosława  Konopnickiego, z który
miała  sześcioro dzieci i mieszkała w
Bronowie, a następnie  w Gusinie. W
1876, po rozstaniu z mężem, zamiesz-
kała w Warszawie, gdzie publikowała
swe artykuły i wiersze, prowadziła ko-
repetycje, by zdobyć środki na utrzy-
mane licznej rodziny. Brała też udział w
akcjach patriotyczno-społecznych. 

„Decyzja osiedlenia się w Warszawie
na stałe ugruntowana jest w biografii
ostrym kryzysem wewnętrznym: rozbi-
ciem iluzji wobec świata szlacheckich
pojęć i staropolskiego stylu życia – pisze
Justyna Leo. Z warszawskiego dystan-
su ten kryzys się pogłębiał. I kiedy  do-
tychczasowa „prowincjuszka”, w liście
do Orzeszkowej,  dokona krytycznego
bilansu swoich dotychczasowych do-
świadczeń:   biernego wegetowania u
boku męża-bankruta, uzna, że był to
ciężar  nie do zniesienia, bo hamujący
rozpęd  umysłowego dojrzewania i pi-
sarskich wzlotów”. 

WWarszawie, przeżywającej
wówczas dynamiczny roz-
wój przemysłu, wzrost licz-

by proletariatu  i  uciekinierów z dworów
ziemiańskich, do których Konopnicka
mogła być zaliczona,  należąc do miej-
skiego kręgu tzw. inteligentnego prole-
tariatu, „ zachowywała   krytyczny dy-
stans  wobec sfer  tzw. „towarzystwa” –
salonów, skupiających  przedstawicieli
ziemiaństwa  i arystokracji, literatów,
malarzy i bogatych mieszczan.” 

Swoją solidarność manifestowała z
najbiedniejszymi warstwami ludności
miejskiej i wiejskiej. Około 1886 roku,
po rozstaniu się z mężem, Konopnicka
poznała Marię Dulębiankę, z którą spę-

dziła wiele kolejnych lat.  Razem miesz-
kały, podróżowały,  pomagały sobie
wzajemnie. Od 1890 r,. po usamodziel-
nieniu się dzieci, zaczęła podróżować
po Europie, zwiedzając m. in.  Włochy,
Austrię Niemcy, Francję ,Szwajcarię  i
Czechy.

Wysoką ocenę twórczości po-
etyckiej Konopnickiej dał
Henryk  Sienkiewicz, pisząc

w eseju, opublikowanym  w „Bibliotece
Warszawskiej” w 1902 roku: „ Ona mó-
wi i śpiewa  zarówno za istoty, jak i za
rzeczy, które albo nie umieją uświada-
miać własnego bytu, albo są nieme.
Więc poetka  pyta, boleje, śpiewa i mó-
wi i za poddasza miejskie, i za chaty
wieśniacze, ale głównie i szczególnie
za tę polską wieś, z którą się zrosła i
która Ją sobie na chwałę  wykołysała.
...W tej poezji  tkwi dusza chłopa, bije
chłopskie serce”. 

Konopnicka była entuzjastką twór-
czości Sienkiewicza, pisząc o niej w
1905 roku:

„Twórczość Sienkiewicza jest  mocna,
bujna, zdrowa i nieporównanie żywot-
na. Nie jest to kwiat, nie jest to kłos, nie
jest to nawet  cały  snop kwiatów i kło-
sów. To jest wielkie, wielkie  drzewo, po-
tężnie zwarte, zrośnięte samym rdze-
niem swoim z ziemią matką. Na buj-
nych konarach  jego śpiewają w każdy
czas ptaki natchnienia jasną, roznośną
pieśń. I choć zima i burza, śpiewają one,
podniebne ptaki pieśń wiosny i słońca
… A pod cieniem  drzewa gromadzą
się i odpoczywają, ku pokrzepieniu
dusz, strudzone rzesze. I słuchają rzesze
owej jasnej, wiosennej, roznośnej pieśni
życia. I słuchają szumów ogromnych,
szerokich, których czarodziejstwo jest
to, że dają wątpiącym ufność, ostygłym
miłość, a wszystkim siłę nadziei”.

Stefan Żeromski  zachwycał się
twórczością Konopnickiej w
swych „Dziennikach”, pisząc

„Nasze pokolenie  ma swego wieszcza
w osobie Konopnickiej”. Wielu współ-
czesnych mu poetów nazywało Konop-
nicką   „Mickiewiczem w spódnicy” .
Sama poetka odkrywała bardzo wcze-
śnie literackie i patriotyczne walory
twórczości  „Wieszcza”  dzięki lekcjom
języka polskiego i polskiej literatury, na
pensji sakramentek, Ignacego Kowa-
lewskiego, wybitnego, odważnego pe-
dagoga, upowszechniającego kult Mic-
kiewicza wśród młodzieży warszaw-
skiej  mimo  zakazów władz carskich,

Wielkim zwolennikiem twórczości
Konopnickiej był  Iwan Franko (1856-
1916), ukraiński pisarz, slawista, dzia-
łacz społeczny. Jeden z założycieli
Ukraińskiej Partii Radykalnej, syn ukra-
ińskiego kowala, pochodzącego z chło-
pów pańszczyźnianych i Marii Kulczyc-
kiej, pochodzącej z polskiej szlachty
zaściankowej, zamieszkałej w Jasienni-
cy Solnej, doktor Uniwersytetu Kijow-
skiego. Twórca  pięciu tysięcy utwo-
rów literackich i artykułów publicy-
stycznych tak charakteryzował twór-
czość Konopnickiej: 

„Jest ona  na wskroś dziecięciem po-
zytywizmu, entuzjastką nauki, wolno-
ści  myśli i działania. Pod wpływem swej
ulubionej lektury  debiutowała frag-
mentami dramatów, której bohatera-
mi byli: Hypatia, Galileusz i Hus... Ale

jednocześnie Konopnicka potrafiła z
czułością wnikać coraz głębiej  w spra-
wy ludu polskiego, bliżej poznawać  je-
go życie i cierpienia, by przyswoić sobie
jego pieśni i gorycz jego łez. I tak oto
ukazał się  w  Warszawie  w roku 1881
jej pierwszy tom „Wiersze”, a  zdumie-
ni czytelnicy  polscy zaczęli wsłuchi-
wać się w głos Konopnickiej. 

Najwytworniejszym salono-
wym językiem, z wyszukaną
kunsztownością  przedstawi-

ła ona  w swych utworach to, na co  na
co żaden poeta w podobny sposób nie
patrzył i czego tak nie przedstawiał: do-
lę polskiego chłopa  w całej jej smutnej
prawdzie, z niemal brutalną wyrazisto-
ścią  i gorzkim kolorytem. Owe „obraz-
ki” wybuchnęły  jak bomba”. Epopeja
chłopska Konopnickiej „Pan  Balcer w
Brazylii” jest przeciwieństwem  wiel-
kiej epopei  szlacheckiej  Mickiewicza pt
„Pan Tadeusz”. Gdy autorka obserwo-
wała  w Szwajcarii  powrót polskich
emigrantów z Brazylii do kraju, Księgę
VI swej epopei  tak zakończyła:

„Niechaj  nas nie tchnie nikt, 
niechaj  nie bluźni, 

Że  nie masz synów dla swej obrony!
Na śmierć, na życie  oto oddana ci

Podlaska dusza, podlaska Sukmana
Serca  nasze  pod stopy twe ścielą  

Polsko, jaką cię nie widziały duchy! 
Ty wyjdziesz srebrna, łzów naszych kąpielą
Wymyta, strojna  w zbóż twoich rańtuchy  

Pola swe twoją wiosną rozweselą 
Ludów! Ty cala w słoneczne wybuchy 

Wolności  pójdziesz, co tleją  już w niebie
...Idziemy   matko! Idziemy do ciebie!”

W podobnym duchu Konopnicka na-
pisała wiersz przed obchodami grun-
waldzkimi, w związku z Kongresem
Narodowym Polskim  w Waszyngtonie
w maju 1910 roku:

„Budujemy milej ojczyźnie dom
Wolności, dom siły

Każda pierś bratnia - granitu złom
Z jednej rodzimej bryły

Każda pierś bratnia - cegła na mur
A hasło nasze jedności  chór

Co wiarą w jutro bucha.”

I wan Franko cenił w Konopnic-
kiej  w 1902 poetkę, w  „twórczo-
ści której  dotychczas nie słysze-

liśmy ani jednego fałszywego tonu, nie
ma tam ani śladu narodowej buty, nie-
tolerancji  i pogardy dla innych naro-
dów.” Nie wiem, czy bym powtórzył tą
opinię po zapoznaniu się  z „Rotą”, na-
pisaną w 1908 roku,  a wykonaną po raz
pierwszy do muzyki Feliksa Nowowiej-
skiego w czasie obchodu wictorii grun-
waldzkiej 15 lipca 1910 r.:

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud
Królewski szczep piastowy, 

Nie damy, by nas zniszczył wróg
Tak nam dopomóż Bóg!”

Konopnicka, twórczyni poetyckich
komentarzy do tek Wojciecha Gerso-
na, pokazała dramat Powstania Stycz-
niowego, organizowała pomoc dla Uni-
tów i dzieci Wrześni oraz wydziedzi-

czanych chłopów wielkopolskich. Dała
komentarz poetycki do rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja 1791 roku i do rocznicy Po-
wstania Kościuszkowskiego 1794. Wal-
czyła w swej publicystyce  o demokra-
tyczne praw kobiet na łamach „Blusz-
czu” i  „Świtu”. W czasie rewolucji
1905-1907 broniła więźniów politycz-
nych Cytadeli Warszawskiej .

Erotykę traktowała jako wspomnie-
nie młodzieńczych zabaw: 

„Nielitosnymi  wyśmiewając słowy
Własne tęsknoty, trwogi, niepokoje

I ten błękitny urok, co do głowy
Przywiewa marzeń niepochwytnych roje

I uniesienia, i pragnień wybuchu 
I wszystko, czym się karmić zwykły duchy”

T e doświadczenia matki sze-
ściorga dzieci, utrzymywanych
w skromnych warunkach ma-

łego mająteczku, w konfliktach z mę-
żem, odrzuciła  na bok, by swą twórczo-
ścią służyć wyższym ideałom, które tak
sformułowała w swoim „Credo”: 

„Wierzę  w światła potęgę  
i w ducha zdobycze 

Wierzę w cel życia wzniosły, 
święty choć daleki

Wierzę w braterstwo ludów, 
w hasła tajemnicze,

Które przez wrzawę  dziejów wiekom
dają wieki

Wierzę w dobro, co z czołem białym  
od promieni,

Wyleczy kiedyś ziemię, z jej ran 
i z jej cieni...

Naród rozumiał dramat życia ro-
dzinnego Konopnickiej, jej wybory ży-
ciowe. W 1902 uroczyście  zorganizo-
wał we Lwowie i w Warszawie 25-lecie

jej pracy twórczej, ofiarował jej dworek
w Żarnowcu koło Krosn –  dziś mu-
zeum  biograficzne. Udział w uroczy-
stościach wszystkich warstw społecz-
nych, przedstawicieli wielu organiza-
cji społecznych i instytucji kultural-
nych był  wyrazem hołdu dla jej talen-
tu artystycznego i służby społeczno-
-patriotycznej.  Zmarła we Lwowie 8
października 1910. W pogrzebie na
Cmentarzu Łyczakowskim wzięło
udział 50 tys. osób. Była to wielka ma-
nifestacja patriotyczna w stolicy Gali-
cji  Wschodniej. „Rota”  stała się nieofi-
cjalnie drugim hymnem Polski.

K onopnicka zyskała ogromną
popularność i wielki autorytet
społeczny po wydaniu czte-

rech tomów „Poezji” w latach  1881-
1896. Jej liryka o tematyce wiejskiej
ujawniła słabość pozytywistycznego
programu społecznego,  stąd sięgała
ona  do  romantycznych  tradycji,  w
tym folkloru ludowego z wyrazistą kre-
acją  chłopskiego narratora  (A  jak po-
szedł  król na  wojnę...., Wsiałem ci ja
w czarną rolę). Była autorką liryków re-
fleksyjno-filozoficznych i krajobrazo-
wych, pokazujących piękno polskiego
krajobrazu w zmieniających się porach
roku. Wielkie walory reprezentowała
jej  nowelistyka o tematyce społecznej
i psychologicznej (Mendel Gdański.
Miłosierdzie gminy).  Cenne były jej
studia historyczne, w tym „Mickiewicz,
jego życie i duch” (1899). Znając psy-
chikę dzieci po swych bogatych do-
świadczenia rodzicielskich, napisała
dla nich popularną opowieść „O kra-
snoludkach i sierotce Marysi”  (1896).
Starsze dzieci uczyła patriotyzmu w
wierszach poświęconych rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja 1791  i Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej 1794 roku.

Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej

Niskie temperatury powie-
trza i trwająca pandemia
koronawirusa to trudny
okres dla osób w kryzysie
bezdomności. M.st. War-
szawa oferuje prawie 1,5
tys. miejsc noclegowych i
całodobową ogrzewalnię.

– W systemie pomocy osobom
w kryzysie bezdomności niezwy-
kle ważna jest też rola organiza-
cji pozarządowych, które we
współpracy z miastem codzien-
nie pomagają warszawiakom
znajdującym się ulicy. Poza
udzieleniem pomocy w podsta-
wowych kwestiach tj. zagwaran-
towanie miejsca do spania i po-
siłku najważniejszym jest, by do-
strzec człowieka w człowieku -

powiedziała wiceprezydentka
Warszawy Aldona Machnowska-
-Góra, podczas wizyty w nocle-
gowni przy ul. Kaczorowej.

W Warszawie działają nocle-
gownia, trzy miejsca tymczaso-
wego, interwencyjnego schro-
nienia, sześć jadłodajni, trzy łaź-
nie, trzy punkty poradnictwa, w
tym jeden z usługami medyczny-
mi, pralnia i całodobowa ogrze-
walnia. We wszystkich dzielni-
cach pracują też streetworkerzy,
także medyczni.

Gdzie szukać noclegu?
Z noclegu można skorzystać w

trzech placówkach: w noclegow-
ni przy ul. Kaczorowej 39, która
każdej nocy zapewnia schronie-

nie łącznie 100 osobom oraz w
dwóch interwencyjnych miej-
scach tymczasowego schronie-
nia przy ul. Myśliborskiej 53 i
przy ul. 6-go sierpnia 1/5. Pla-
cówki prowadzone są przez jed-

nostkę miejską Warszawskie
Centrum Integracji „Integracyj-
na Warszawa”.

Oprócz tego działa 20 schro-
nisk, z czego dziewięć świadczy
usługi opiekuńcze. Na zlecenie m.

st. Warszawy prowadzona jest też
dystrybucja żywności do placó-
wek dla osób bezdomnych przez
Bank Żywności SOS Warszawa.

Mobilny Punkt Poradnictwa
Od listopada działa Mobilny

Punkt Poradnictwa – autobus
miejski, który jeździ ulicami
Warszawy po trasach, gdzie naj-
częściej można spotkać osoby w
kryzysie bezdomności. Autobus
zapewnia transport pomiędzy
warszawskimi punktami pomo-
cowymi zajmującymi się proble-
mem bezdomności (ogrzewal-
nie, jadłodajnie, łaźnie, punkty
medyczne, punkty poradnic-
twa). W zespole MPP pracują
streetworkerzy bezdomności, a

także psycholodzy i psychotera-
peuci. Więcej informacji, w tym
na temat aktualnej trasy auto-
busu, czasu przejazdu, przystan-
ków – można znaleźć na profilu
Mobilnego Punktu Poradnictwa
na Facebooku.

Gdzie szukać wsparcia?
Wszelkie informacje na temat

bieżącego funkcjonowania pla-
cówek dla osób w kryzysie bez-
domności można znaleźć na
stronach:

– warszawa19115.pl w sekcji
„Punkty pomocy dla osób bez-
domnych”;

– wsparcie.um.warsza-
wa.pl/kryzys-bezdomnosci.

M B L

Warszawa wspiera osoby w kryzysie bezdomności
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Gdyby pokusić się o najprostszą definicję kultury, można by przyjąć, że są
to dzieła materialne i intelektualne oraz ludzie, którzy je tworzą, bądź
stworzyli. Nie jest istotne, czy taka definicja wyczerpuje wszystkie aspek-

ty złożonego zjawiska, jakim jest kultura, bo nawet bez znajomości definicji nie-
mal każdy z nas i tak z kultury korzysta. Wszyscy korzystamy z długiej listy jej wy-
tworów, często nie zastanawiając się nad tym. Kultura jest nieodłączną częścią naszego życia. Dzię-
ki smartfonom i innym nośnikom możemy niemal wszędzie słuchać muzyki, radia. Oglądamy te-
lewizję, filmy, widowiska, sztuki teatralne, reklamy. Posługujemy się mową i zwrotami, które rów-
nież są wytworami kultury lub środowiskowych subkultur. Dlaczego o tym mówię teraz, gdy za na-
szą wschodnią granicą giną ludzie. Dlaczego zajmuję się czymś tak ulotnym jak kultura?

Otóż dlatego, że strata każdego człowieka to wielka strata dla ludzkości. To także strata dla kul-
tury. Każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, ilu wybitnych twórców kultury ginie podczas
bombardowań ludności cywilnej. Także wśród obrońców w mundurach jest wielu ludzi, którzy na
co dzień wykonują swoje zawody. O ile ubożejemy jako ludzkość, gdy w zaplanowanych mordach
giną ludzie. Giną lekarze, nauczyciele, uczniowie, muzycy, malarze etc. Ilu pośród nich było lub mo-
gło być w przyszłości twórcami kina, dramatopisarzami czy po prostu ludźmi, którzy mieli swój wkład
w życie społeczeństwa? Nie dowiemy się już, czy wśród zamordowanych dzieci nie było następcy
Tarasa Szewczenki albo kogoś na miarę naszego Pendereckiego? 

Agresor zazwyczaj uderza w tych, którzy stanowią ostoję tożsamości narodowej i kulturowej. To dla-
tego chcąc sobie podporządkować podbite państwa, najeźdźcy mordują wszystkich, którzy mających
potencjał do odbudowania tej tożsamości, zagrażający w jakikolwiek sposób agresorowi. Każdy oby-
watel, młody, czy stary jest dla niego niebezpieczny, zwłaszcza taki, który wykazuje zdolność samo-
dzielnego myślenia. Dlatego napastnicy wydają bajońskie sumy na ogłupianie atakowanych społe-
czeństw jeszcze zanim wprowadzą na ich terytorium armaty i inny ciężki sprzęt. Ogłupianie ludzi, choć

kosztowne, jest i tak nieporównywalnie tańsze od
wojny konwencjonalnej czy tzw. działań kinetycz-
nych. Mówiąc prościej, propaganda poprzedza bez-
pośredni atak. Im bardziej indoktrynowane jest spo-
łeczeństwo, tym mniejszą ma wolę do oporu i tym ła-
twiejszym celem jest dla agresora. 

Tego rodzaju taktyki doświadczaliśmy niejed-
nokrotnie w naszej historii. Najpierw propaganda
uderzająca w morale obywateli, potem zmasowa-
ny atak medialny, mający na celu zakłamanie rze-

czywistości. Po opanowaniu terytorium zaczyna się mordowanie elit oraz wszystkich niepokornych.
Następnie eksterminacja tych, którzy mogliby wpaść na pomysł, by przeciwstawić się najeźdźcy. Z
tym właśnie mieliśmy do czynienia po napaści Niemców i sowietów na nasz kraj we wrześniu 1939
roku. Zgodnie z doktryną podbijania i wynarodowiania Polaków mordowali nasze elity w sposób
planowy. Potem rozszerzyli terror na ludzi, którzy wprawdzie nie stanowili dla okupantów bezpo-
średniego zagrożenia, ale mordowano ich w celu zastraszenia ludności. Chodziło o umocnienie prze-
konania, że terror jest wszechobecny, a władze okupacyjne są wszechwładne i nikt nie może czuć
się bezpieczny. Obydwaj agresorzy już wcześniej przygotowali sobie listy proskrypcyjne, czyli spis
nazwisk ludzi przeznaczonych do zgładzenia w pierwszej kolejności. Zarówno Rzesza Niemiecka
(Deutsches Reich) jak też Rosja Sowiecka skrzętnie je wykorzystywały przy eksterminacji polskich
elit. W ramach porozumień obydwa państwa wymieniały się schwytanymi przez nie obywatelami
Rzeczypospolitej. Służby bezpieczeństwa obydwu agresorów współpracowały w mordowaniu Po-
laków wszelkich narodowości. Niemcy wymieniali się z Rosjanami doświadczeniami w organizo-
waniu i udoskonalaniu aparatu represji. Dotyczyło to m. in. metod mordowania na masową skalę,
czy funkcjonowania obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. 

P rzez kilka dekad od zakończenia II wojny światowej okropieństwa dokonywane na podbi-
tych i okupowanych narodach Europy odeszły nieco w zapomnienie. Patyna czasu pokry-
ła najbardziej znane i bolesne dla nas dramaty. Niewiele rodzin w Polsce przeszło przez tam-

te czasy bez ofiar, bez przymusowej rozłąki, czy utraconych szans na normalne życie. W mojej ro-
dzinie również były tragedie. Dwaj moi wujkowie zostali rozstrzelani przez Niemców w masowym
mordzie w Starych Jabłonkach pod Ostródą. Inny wujek również zginął podczas wojny. Niejedno-
krotnie zastanawiałem się jacy byli? Pozostały zdjęcia. One jednak nie powiedzą, jak układałyby się
nasze relacje, gdyby żyli. Nigdy ich nie poznałem, a szkoda. To bezpowrotna strata. Osierocili swo-
je dzieci, zostawili żony, które straciły ojców, a tym samym straciły szansę na bycie razem, bycie ro-
dziną. Wyrządzono im nieodwracalną krzywdę. Nie naprawi tego nic. 

Listy proskrypcyjne powróciły do naszej świadomości za sprawą doniesień z Ukrainy. Według wy-
wiadów zachodnich, takie listy zostały sporządzone przez obecnych na jej terytorium okupantów.
Może słowo „okupanci”  nie jest precyzyjne. Na szczęście nie są oni w stanie niczego okupować, bo
siły ukraińskie skutecznie ich przeganiają. Korzystanie z list proskrypcyjnych wydają się potwier-
dzać mordy dokonywane na ludności cywilnej miast, miasteczek i wiosek. Ilu z zamordowanych to
matki, córki,  ojcowie i co najgorsze dzieci. Czy pociągnięcie któregokolwiek ze sprawców przywró-
ci ich do życia? Czy sprawcy i ich mocodawcy odpowiedzą za zbrodnie? Już słyszymy głosy euro-
pejskich elit politycznych, że car jest dobry, że o niczym nie wiedział. Że to wszystko to wina złych
bojarów. Skąd my to znamy?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Skąd my to znamy…

„Ogłupianie ludzi, choć
kosztowne, jest i  tak 
nieporównywalnie 
tańsze od wojny kon-
wencjonalnej czy tzw. 
działań kinetycznych”

Słynny amerykański generał George S. Patton Jr., wyzwoliciel sporej czę-
ści Europy spod hitlerowskiego jarzma, tak mówił o Rosjanach: „Pro-
blem z nimi jest taki, że bierzemy ich za Europejczyków, a są to Azjaci i

dlatego myślą pokrętnie. Od kiedy mam z nimi do czynienia, nie miałem żadnej
szczególnej potrzeby zrozumienia ich poza obliczeniami, ile ołowiu i stali trzeba
zużyć, by ich zabić. W dodatku, poza innymi cechami charakterystycznymi dla Azjatów, Rosjanie
nie mają szacunku dla ludzkiego życia i są sukinsynami, barbarzyńcami i pijakami”. 

Tak jakby czterogwiazdkowy generał z czasów II wojny światowej przemówił dzisiaj zza grobu.
Potwierdzeniem jego przesłania są obrazy z miasta Bucza, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni wo-
jennych, mordując bezbronnych cywilów. Podobnie jest we wszystkich miastach na wschodzie
Ukrainy, do których wkroczył rosyjski najeźdźca. Chcę posypać niniejszym swój głupi łeb popiołem,
bo byłem bardzo prorosyjski. Niektórzy powiadali wręcz, że jestem rusofilem. Faktycznie, w mo-
ich oczach Rosja to byli Dostojewski, Tołstoj, Puszkin, Gogol, Czechow i oczywiście rosyjski balet,
niemający sobie równych na świecie. Tak było do 24 lutego 2022 roku. 

Dzisiaj kiedy usłyszę słowo Rosja, Federacja Rosyjska, Rosjanie, Putin czy Ławrow, robi mi się nie-
dobrze (z małymi wyjątkami oczywiście).  Zaczynam zadawać sobie pytanie, jak długo jeszcze świat,
a przede wszystkim Europa, będzie bać się rosyjskich gróźb? Jak długo dzicz ze wschodu, preferu-
jąca wyłącznie siłowe rozwiązania, będzie traktowana przez cywilizowany Zachód z respektem i po-
ważaniem? Wszak oni od wieków straszą, najeżdżają sąsiadów, grabią, gwałcą i mordują. No i oczy-
wiście, niczym wytrawni przestępcy zawsze chodzący „w zaparte”, kłamią w żywe oczy i manipu-
lują. W tych konkurencjach są niekwestionowanymi mistrzami. Dzisiaj okazuje się, że Europa ucy-
wilizowała się po II wojnie światowej, nauczyła się zgodnie i godnie żyć we Wspólnocie (z wyjąt-
kiem Orbana i Kaczyńskiego), rywalizować wprawdzie ze sobą na różnych polach – handlowych,
naukowych, gospodarczych, czy w sporcie, ale szanować się wzajemnie.   Natomiast Rosja pod wzglę-
dem cywilizacyjnego rozwoju pozostała w blokach startowych ze swoimi fobiami, kompleksami oraz
imperialnymi marzeniami o osiągnięciu wielkości kosztem innych. 

K iedy tydzień temu badanie nastrojów społecznych w Rosji, przeprowadzone przez nie-
zależny ośrodek Centrum Lewady, pokazało, że aż 83 proc. Rosjan popiera działalność
Putina,  bezpowrotnie straciłem szacunek do tego kraju i jego obywateli. Zbiegło się to

z utratą szacunku do Węgrów, których uważaliśmy za bratanków. Nie może być dla mnie brat-
nim naród, który popiera swojego przywódcę, popierającego z kolei działania innego przy-
wódcy, zaliczonego przez demokratyczny świat do grona zbrodniarzy wojennych. Kontrole
OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć, wykazały, że ich  skala w związku
z wykorzystaniem środków unijnych jest na Węgrzech ponaddziesięciokrotnie wyższa niż śred-
nio w Unii. W miniony wtorek Ursula von der Leyen poinformowała, że zapadła już decyzja o
wdrożeniu wobec Węgier mechanizmu „pieniądze za praworządność”. To uruchamia procedu-
rę, która może doprowadzić do odebrania, bądź znacznego zmniejszenia środków unijnych dla
Węgier. Jeśli doda się fakt, że aż 28 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania Węgrów uwa-
ża, iż Putin słusznie napadł  na Ukrainę, by bronić interesów i bezpieczeństwa kraju, wszystko,
co węgierskie, stało się dla mnie obce.  

Tu mogę wpaść w pułapkę, którą
sam na siebie zastawiam. Co bo-
wiem napiszę o Polakach, jeśli Ka-
czyński i PiS wygrają kolejne wybo-
ry? Z jednej strony będę musiał
uszanować wybór ludu, bo mamy
demokrację, ale z drugiej… PiS
przejęło władzę w Polce w paździer-
niku 2015 r. Dzień po wyborach de
facto rozpoczęła się “dobra zmia-
na”. Litr benzyny “95” kosztował
wówczas 4,36 zł, dziś to już prawie
7 zł. Jednak ocena “dobrej zmiany”
jedynie przez pryzmat cen byłaby
złudna. Wojna w Ukrainie jest waż-
nym czynnikiem, ale to umocnie-

nie się dolara spowodowało, że ropa w złotych podrożała mocniej niż w dolarach. Nasze kiesze-
nie drenuje galopująca inflacja, która jest już dwucyfrowa i osiągnęła poziom 11 procent. Błyska-
wicznie rosną ceny wszystkiego – od żywności, poprzez energię, leki i towary pierwszej potrze-
by, na cenach samochodów kończąc. Co napędza inflację? Potocznie za sprawcę uważa się sko-
kowy wzrost cen paliw. Jednak wielu ekonomistów twierdzi, iż to inne czynniki, nie tylko pali-
wa, spowodowały, że mamy do czynienia z tak wysoką stopą inflacji. Przekroczyła ona górną gra-
nicę odchyleń już w kwietniu 2021 r., więc prawie rok przed wybuchem wojny w Ukrainie, a od
czerwca z miesiąca na miesiąc przyspiesza. 

C zy zatem nasz rząd jest nieudolny i w sposób nieudolny oszukuje społeczeństwo? Ostat-
nio Klub Jagielloński – wiarygodny, bo niezależny think tank o profilu konserwatywnym
i republikańskim – przedstawił swój coroczny ranking polityk publicznych. Co z niego wy-

nika? Działania wobec pandemii i wymiar sprawiedliwości na dnie, niewiele lepiej edukacja. Śred-
nia ocen rządu w skali od 2 do 5 po raz pierwszy spadła poniżej 3. Najlepiej, bo na 4, oceniono po-
litykę budżetową, którą rozdzielono z polityką podatkową (3,25) i gospodarczą (3,0). Przyzwoicie
na tle innych polityk (3,25) wypadły też cyfryzacja, administracja, planowanie przestrzenne, inno-
wacje, środowisko oraz rozwój regionalny. Jednak plusów jest zdecydowanie mniej niż minusów.
Rząd zupełnie nie radzi sobie z coraz wyższą inflacją. W strefie euro wynosi ona 5 procent rok do
roku i jest najwyższa w historii pomiarów prowadzonych przez Eurostat od 1997 r. No i gwóźdź do
trumny PiS – kompletna demolka wymiaru sprawiedliwości i jego niespotykane od upadku komu-
ny upolitycznienie. Próby podporządkowywania personalnego sędziów ludziom wiernym ministro-
wi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, jak i eskalowanie konfliktu z Unią Europejską są niszczą-
ce dla kraju i narażają na szwank wizerunek państwa polskiego na arenie międzynarodowej. 

Polityka Ziobry doprowadziła do bezprecedensowej katastrofy w relacjach Polski z UE, czego prze-
jawem jest blokowanie funduszy należnych nam w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz groź-
ba wstrzymania wypłat środków z unijnego budżetu w oparciu o mechanizm warunkowości. Upór,
z jakim rząd PiS (przhy akceptacji prezydenta forsuje politykę personalnego podporządkowania sę-
dziów ministerstwu sprawiedliwości, jest już nie tylko niezrozumiały, ale staje się jednoznacznie
sprzeczny z polską racją stanu. „Tzw. reforma wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie przyniosła żad-
nych pozytywnych skutków, ale doprowadziła do sytuacji, w której Polska może zostać pozbawio-
na środków finansowych, od dostępu do których może zależeć rozwój kraju” – podsumowuje dr Ja-
cek Sokołowski z Klubu Jagiellońskiego. Mogę pogodzić się z marnotrawieniem państwowych
środków, nepotyzmem na skalę dotychczas niespotykaną od roku 1989, głupotą poszczególnych
członków rządu, bajzlem w polskiej służbie zdrowia i setką innych rządowych przywar oraz błędów,
ale jako człek, który przeżył mroczne czasy komuny i realnego socjalizmu, nie poprę ugrupowania
demolującego sądownictwo i nawołującego do wyjścia Polski z UE.

C o byłoby z nami dzisiaj, gdybyśmy nie byli członkami UE i NATO? Strach myśleć. Rozumie-
ją to chyba nawet osoby z dolnej półki intelektualnej. Dlatego nasi decydenci odżegnują
się jak tylko mogą od niedawnych przyjaźni z czołowymi eurosceptykami i fanami Puti-

na – Le Pen, Salvinim i Orbanem.  Wszyscy Polacy muszą zrozumieć, że tylko w członkostwie w UE
i NATO można upatrywać spokojnej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Nigdy, przenigdy nie po-
prę ugrupowania, które będą szermować antyunijnymi hasłami. I mam nadzieję, że tak postąpi więk-
sza, rozumna część polskiego społeczeństwa. I na koniec tradycyjnie z innej beczki. Taka jedna wy-
chudła i mocno denerwująca cizia reklamująca jeden z francuskich banków powtarza w reklamo-
wych spotach niczym mantrę, że „kiedyś zagrożeniem dla pieniędzy były sztormy i piraci, a dzisiaj
inflacja”. Nie tylko, laleczko. Moja żona miała w twoim banku przez trzy lata lokatę w wysokości
10 tys. złotych. Zarobiła na tym dealu aż… 83 złote.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Zło niejedno ma imię

„Zaczynam zadawać sobie 
pytanie, jak długo jeszcze
świat, a przede wszystkim 
Europa, będzie bać się 
rosyjskich gróźb? Jak długo
dzicz ze wschodu, preferująca
wyłącznie siłowe rozwiązania,
będzie traktowana przez 
cywilizowany Zachód 
z respektem i poważaniem?”

Mimo ekstremalnych, jak
na kwiecień, warunków
prawie 190 biegaczy wy-
startowało w sobotę w in-
auguracyjnych zawodach
Leśnej Triady Biegowej,
nowego cyklu Aktywnej
Warszawy i Lasów Miej-
skich. Otwarcie nowego
cyklu Leśnej Triady Biego-
wej odbyło się w sobotę, 2
kwietnia w zimowej scene-
rii Lasu Kabackiego przy
Parku Kultury Powsin.

Wiosna, która jeszcze kilka dni
wcześniej raczyła warszawiaków
słońcem i temperaturami powy-

żej 15 stopni Celsjusza w ciągu
dnia wraz z początkiem kwietnia
została wyparta przez powrót zi-
my i intensywne opady śniegu. W
takich warunkach organizacja im-
prezy była niezwykle trudna, bo
przygotować i zabezpieczyć nale-
żało tereny, które jeszcze dwa dni
przed imprezą były suche i skąpa-
ne w zieleni, a w sobotę pokryte
były warstwą śniegu do łydek.

Zamiast słońca na biegaczy cze-
kała więc gorąca herbata i ognisko.
Samą trasę – dystanse: 500 i 1000
m dla dzieci oraz ok. 5,5 km dla
pozostałych biegaczy i zawodni-
ków Nordic Walking – pokonywa-

ło się wolniej niż wielu biegaczy
miało pierwotnie w planach, prze-
szkadzał w tym po prostu śnieg,
który padał całą noc i ranek.

Mimo tych ekstremalnych wa-
runków do mety dotarło 155 bie-
gaczy startujących na dystansie
5 km, 16 zawodników o kijkach.
Łącznie z dziećmi, które rywali-
zowały na 500 i 1000 m prawie
190 osób.

Triada to nie tylko bieg. Im-
preza była doskonałą okazją do
połączenia sił miejskich jedno-
stek i partnerów zewnętrznych,
które wspólnie przygotowały
warsztaty edukacyjne, z myślą
szczególnie o najmłodszych. Ob-
legane były namioty Lasów Miej-
skich, Zarządu Zieleni i Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, w których edukatorzy po-
kazywali tajemnice lasu i cieka-
wostki przyrodnicze, wspoma-
gając się grami i łamigłówkami.

Kolejna impreza z cyklu Le-
śnej Triady Biegowej planowa-
na jest na 4 czerwca i nosić bę-
dzie nazwę „Szlak w stronę lata”.
Wydarzenie odbędzie się w Lesie
Sobieskiego w dzielnicy Wawer.
Szczegóły i informacje organi-
zacyjne już wkrótce!

Pierwszy bieg Leśnej Triady Biegowej
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Uzdrowisko Ciechocinek to mar-
ka znana nie tylko w Polsce. Co-
rocznie do tamtejszych sanato-
riów przyjeżdżają na kurację
setki tysięcy Polaków i tysiące
Niemców, Norwegów, czy obywa-
teli Izraela. Miasteczko położo-
ne w Kotlinie Toruńskiej, w sze-
rokiej dolinie Wisły, ma swoich
fanów praktycznie wszędzie. Mi-
liony Polaków – kuracjuszy i tu-
rystów – zachwycają się pięk-
nem ciechocińskich dywanów
kwiatowych, a ciechociński dep-
tak doczekał się swojego miejsca
w literaturze, kinie i piosence.  

Wraz z upływem lat, w gru-
pie wiekowej 60+ ukształ-
towała się swego rodzaju

moda na Ciechocinek. Miasteczko ma
dzisiaj tysiące wiernych fanów rozsia-
nych po całym kraju – od Bałtyku po
Tatry. Fani odwiedzają swój matecznik
kilka razy w roku. Jest on dla nich ni-
czym narkotyk, bez którego nie mogą
żyć. Panuje mylne przeświadczenie, że
Ciechocinek to geriatria, uzdrowisko za-
ludnione przez starców dotkniętych róż-
norakimi chorobami i wymagających
leczenia. Może tak było kiedyś. Dzisiej-
szy Ciechocinek to ulubione miejsce 50-
60 latków łaknących wypoczynku, bio-
logicznej odnowy, rozrywek oraz inte-
gracji z rówieśnikami. Słynny deptak w
Ciechocinku, latem cały w kwiatach i
zieleni, ma swój początek vis-?-vis popu-
larnej kawiarni „Wiedeńska”, a kończy
się na zabytkowej warzelni soli. Ciecho-
cińskie dancingi ze swoimi sztandarowy-
mi, granymi na okrągło disco polowymi
przebojami już są owiane legendą. Je-
den z najpopularniejszych dancingów
organizowany był w restauracji „Zdrojo-
wa”, mieszczącej się w kompleksie „Eu-
ropa”. Tańczyło się tam także na odkry-

tym tarasie, więc latem lokal przeżywał
prawdziwe oblężenie. 

Wlistopadzie 2020 r., po na-
głej śmierci dzierżawcy, re-
stauracja przestała funkcjo-

nować, co zubożyło ciechocińską stre-
fę rozrywkową – szczególnie latem.
Właścicielem kompleksu „Europa”  jest
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Cie-
chocinek S.A. i zarząd spółki postano-
wił poddać obiekt gruntownemu re-
montowi. Prace trwają, ale są na ukoń-
czeniu i jest szansa, że w sezonie letnim
restauracja z dancingiem na tarasie, jak
również kawiarnia, otworzą swoje po-
dwoje. W ramach realizacji inwestycji
przewidziana jest całkowita moderniza-
cja kawiarni i znaczne powiększenie
wnętrza poprzez połączenie jej ze zli-
kwidowanym sklepem „Delikatesy”, do
którego wejście znajduje się od strony
deptaku. Nowa aranżacja związana jest
z koniecznością przeprowadzenia sze-
rokiego zakresu prac budowlanych.
Obejmują one wykonanie nowej po-
sadzki, izolacji termicznej, tynków czy
okładziny ściennej. Wykonane zosta-
nie nowe wyposażenie baru, strefy kon-
sumpcyjnej, magazynowej oraz po-
mieszczeń socjalnych. W lokalu prze-
prowadzone zostaną również prace
związane z przyłączem gazu i wykona-
niem wentylacji mechanicznej.

Projekt nowej kawiarni „Zdro-
jowa” zakłada stworzenie wnę-
trza nowoczesnego, ale i na-

wiązującego do klimatu kompleksu „Eu-
ropa”, w którym zlokalizowany jest lo-
kal. „Część ścian zostanie oczyszczona
do surowej cegły, a zastosowane mate-
riały wykończeniowe stworzą spójną
całość – mówi Marcin Zajączkowski,
prezes zarządu PUC S.A. – We wnętrzu
nie zabraknie elementów drewnianych,
luster czy roślinności. Całość uzupeł-

niona zostanie oświetleniem nawiązu-
jącym do stylistyki wnętrza. Zależy nam
na tym, by obok zapachu wybornej ka-
wy wnętrze wypełniała dobra muzyka,
również grana na żywo”. Wraz z po-
czątkiem lutego rozpoczęto także re-
mont tarasu zewnętrznego wraz z bu-
dową baru sezonowego przy restaura-
cji „Zdrojowa”. Inwestycja przewiduje
ujednolicenie posadzki tarasu i wykona-

nie nowej w tonacjach kolorystycznych,
nawiązujących do ocynkowanych szaro-
ści obróbek blacharskich budynku „Eu-
ropa”. Założenia projektowe obejmują
budowę zewnętrznego baru z elemen-
tami małej architektury. Całość wykona-
na zostanie z lekkiej konstrukcji drew-
nianej i stalowej nawiązującej do styli-
styki restauracji „Zdrojowa”. Dookoła
tarasu powstanie również drewniane
ogrodzenie. „W planach mamy m.in.
wykonanie tzw. podcieni pomiędzy ba-
rem i kompleksem „Europa” oraz za-
sianie winobluszczu, który wkompo-

nuje się w roślinny klimat urokliwych
dywanów kwiatowych – dodaje Eliza
Janicka, menedżer projektu. Zarząd
PUC S.A. planuje, by nowa kawiarnia
„Zdrojowa” została uruchomiona jesz-
cze w tym sezonie. 

Ciechocinek to miasteczko wy-
jątkowo urokliwe. Jego naj-
większymi bogactwami są fan-

tastyczny mikroklimat, słynne na całą

Polskę tężnie, wysoko zmineralizowa-
na, a właściwie lecznicza woda „Kry-
stynka”, bijąca na głowę osławioną i
drogą „Vichy”, jak również sami miesz-
kańcy znani z gościnności i uprzejmości
w stosunku do turystów. Poza tym, w
Ciechocinku jest wyjątkowo bezpiecz-
nie, co w dzisiejszych niespokojnych
czasach nie jest bez znaczenia.

Sezon trwa tam przez okrągły rok,
a że zewsząd blisko Ciechocinek
jest oblegany od początku stycz-

nia do końca grudnia. Dla mieszkańców
Warszawy, Łodzi, Poznania, Bydgoszczy

czy Gdańska to ledwie półtorej do dwóch
godzin jazdy samochodem. Mieszkań-
ców Torunia dzieli od Ciechocinka przy-
słowiowy rzut beretem. Do tego trzeba
dodać tysiące kuracjuszy kierowanych
tu na leczenie sanatoryjne przez NFZ,
KRUS i ZUS. Dlatego w szczycie sezonu
o dobre miejsce na fajfie i wieczornym
dancingu jest bardzo trudno.

Pojawiła się szansa, że w tym ro-
ku wreszcie ruszy produkcja
filmu fabularnego, którego ak-

cja w całości dzieje się w uzdrowisku
Ciechocinek. Produkcja miała ruszyć w
2020 r., ale realizację projektu zniwe-
czyła pandemia koronawirusa. Na po-
czątku tego roku powstał nowy scena-
riusz, pojawili się też nowi producenci.
W Polsce mamy około 9,5 miliona osób
w wieku poprodukcyjnym, to bez ma-
ła jedna trzecia społeczeństwa. Nieste-
ty, rodzima kinematografia traktuje ich
po macoszemu nie wychodząc z cieka-
wą ofertą. Producenci filmu i scenarzy-
sta chcą naprawić to zaniechanie. Obok
aktorów zawodowych (w planach pro-
ducentów kilkoro z wysokiej półki) w
filmie ma także wystąpić spore grono
„naturszczyków”, którzy zostaną wyło-
nieni w castingach. Jeśli więc wszystko
pójdzie zgodnie z planem i tym razem
nic nie przeszkodzi w realizacji projek-
tu (np. nawrót pandemii), zdjęcia ple-
nerowe – tzw. uciekające – powinny
rozpocząć się na przełomie maja i
czerwca przyszłego roku, oczywiście w
Ciechocinku. Premiera prawdopodob-
nie pod koniec 2023 r. w Warszawie, ale
prapremiera będzie miała miejsce tra-
dycyjnie tydzień wcześniej w ciecho-
cińskim kinie „Zdrój”. Oczywistym jest,
że część zdjęć do filmu zostanie nakrę-
cona na tarasie restauracji „Zdrojowa”. 

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
W i z u a l i z a c j a :  P U C

Rozmowa z Tarasem Sali-
wonczykiem, czołowym
powożącym w gonitwach
dla kłusaków francuskich
rozgrywanych na polskich
torach.

PPAASSSSAA:: ZZ jjaakkiieeggoo rreeggiioonnuu
UUkkrraaiinnyy ppaann ppoocchhooddzzii??

TTAARRAASS SSAALLIIWWOONNCCZZYYKK:: Po-
chodzę z miasta Kostopol obwo-
dzie Rówieńskim. Miasto uzy-
skało przywileje miejskie w 1792
r. od króla Stanisława Augusta.

ZZaaddeebbiiuuttoowwaałł ppaann nnaa ppoollsskkiicchh
ttoorraacchh jjaakkoo ppoowwoożżąąccyy ww 22000077
rrookkuu.. KKiieeddyy ttrraaffiiłł ppaann ddoo nnaasszzee-
ggoo kkrraajjuu ii ddllaacczzeeggoo aakkuurraatt ttuu zzddee-
ccyyddoowwaałł ssiięę oossiieeddlliićć??

Do Polski przyjechałem po ko-
niec 2005 r. na praktyki do staj-
ni duńskiego trenera Petera Si-
moniego niedaleko Szczecina.
Tam poznałem swoją przyszłą
małżonkę. Do 2007 r.  jeszcze
pracowałem z kłusakami, póź-
niej wziąłem ślub i uzyskałem
stały pobyt w Polsce. 

MMaa ppaann nnaa kkoonncciiee ppoonnaadd 110000
wwyyggrraannyycchh wwyyśścciiggóóww ii oodd llaatt
ddzziieerrżżyy ttyyttuułł CCzzeemmppiioonnaa PPoowwoożżąą-
ccyycchh.. KKttóórree zzwwyycciięęssttwwoo sspprraawwiiłłoo
ppaannuu nnaajjwwiięękksszząą ssaattyyssffaakkccjjęę??

To prawda, mam na koncie
najwięcej zwycięstw w goni-
twach dla kłusaków rozgrywa-
nych w Polsce. Każde z nich cie-

szyło, ale chyba najbardziej to
pierwsze w Warszawie na kla-
czy Nitisa Josselyn u trenera
Wiesława Kałuży w 2011 r. Nie
mniejszą radość sprawiło mi
100. zwycięstwo na kłusaku Ful-
ham w sierpniu 2020 r.    

SSłłuużżeewwiieeccccyy ggrraacczzee nniiee ssąą eekkss-
ppeerrttaammii,, jjaakk iiddzziiee oo ttyyppoowwaanniiee
ww ggoonniittwwaacchh kkłłuussaakkóóww.. CCzzęęssttoo
ggłłoowwiiąą ssiięę,, ccoo jjeesstt ddeeccyydduujjąąccee ww
ttaakkiicchh wwyyśścciiggaacchh –– kkllaassaa kkoonniiaa,,
ttaakkttyykkaa oobbrraannaa ppooddcczzaass ggoonniittwwyy
pprrzzeezz ppoowwoożżąącceeggoo,, cczzyy tteecchhnnii-
kkaa ppoowwoożżeenniiaa ssuullkkąą?? 

W gonitwach dla kłusaków ty-
powanie rzeczywiście może być
trudne. Dodatkowym utrudnie-
niem jest bowiem to, że konie czę-
sto przechodzą w galop i są dys-
kwalifikowane. Tego nie jest w
stanie przewidzieć ani powożący,
ani trener, a tym bardziej gracz,
ponieważ wszystko tkwi w głowie
konia. Kłusak francuski to gorąco-
krwista rasa, dlatego dyskwalifi-
kacje zdarzają się stosunkowo
często na każdym torze.

NNaa jjaakkiiee eelleemmeennttyy ppooddcczzaass
wwyyśścciiggóóww kkłłuussaakkóóww ppoowwiinniieenn
pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm zzwwrróócciićć uuwwaa-
ggęę ggrraacczz,, bbyy zzwwiięękksszzaaćć sswwoojjee
sszzaannssee nnaa pprraawwiiddłłoowwee ttyyppoowwaa-
nniiee ttaakkiicchh ggoonniittww??

Należy obserwować i analizo-
wać każdy kolejny start – szcze-

gólnie ostatni – by wiedzieć, czy
mamy do czynienia z progresem.
Trzeba też zwracać uwagę na
formę stajni – to bardzo ważny
element. Rzecz jasna, rola po-
wożącego jest kluczowa, bo mu-
si rozłożyć siły konia w dystansie
i wyrobić sobie dogodną pozycję
do ataku przed wejściem w
ostatnią prostą, by nie dać za-
mknąć się w koniach. Zachęcam
graczy, by bacznie obserwowali
rozgrzewkę koni przed gonitwą:
czy nie są zbyt zdenerwowane,
zlane potem i czy prawidłowo
kłusują. Co znaczy prawidłowo?
Kłus to chód dwutaktowy konia.
Podczas kłusowania dwie prze-
ciwległe kończyny (prawa
przednia i lewa tylna, bądź od-
wrotnie) jednocześnie odbijają
się od ziemi.  Im większa har-
monia w kłusie, tym większe
szanse na wygraną. 

TTrreenneerreemm kkłłuussaakkóóww,, kkttóórryymmii
ppaann ppoowwoozzii,, jjeesstt mmaałłżżoonnkkaa,, ppaa-
nnii AAnnnnaa FFrroonnttcczzaakk –– SSaalliivvoonn-
cchhyykk.. WW jjaakkiicchh ookkoolliicczznnoośścciiaacchh
ppoozznnaallii ssiięę PPoollkkaa ii oobbyywwaatteell
UUkkrraaiinnyy?? CCzzyy jjeesstt ttoo hhiissttoorriiaa rroo-
mmaannttyycczznnaa?? 

Nawet bardzo romantyczna,
bo w tle były konie – boskie
stworzenia. Szczegółów nie bę-
dę zdradzał. Z Anną, jak wcze-
śniej mówiłem, poznaliśmy się
w stadninie. Połączyła nas
wspólna pasja i oczywiście głę-
bokie uczucie. 

GGddzziiee ppaańńssttwwoo mmiieesszzkkaacciiee??
MMaacciiee wwssppóóllnnee ppoottoommssttwwoo??

Mamy córeczkę Olgę i miesz-
kamy w przysiółku Brzezina w
gminie Twardogóra, niedaleko
Wrocławia.

CCiiąąggllee ppoozzyysskkuujjeecciiee nnoowwee
kkłłuussaakkii,, bbyy pprreezzeennttoowwaaćć jjee nnaa
nnaasszzyycchh ttoorraacchh.. SSąą ccoorraazz lleepp-
sszzee.. GGddzziiee kkuuppuujjeecciiee kkoonniiee ii
cczzyymm kkiieerruujjeecciiee ssiięę ppaańńssttwwoo
pprrzzyy zzaakkuuppiiee??

Kłusaki kupujemy na aukcjach
we Francji i na Ukrainie. Naj-
pierw patrzymy w rodowód , na
rodzeństwo i kariery. Ważny jest
też charakter kłusaka. Tak na-
prawdę jest to w jakimś sensie lo-
teria, jak przy zakupie każdego
konia wyścigowego. Przy zaku-
pach naszych kłusaków korzy-
stamy ze wsparcia kolegów po
fachu z Ukrainy.   

BBiieerrzzee ppaann rróówwnniieeżż uuddzziiaałł ww
ggoonniittwwaacchh zzaa ggrraanniiccąą.. NNaajjwwiięękk-
sszzyy ssuukkcceess??

W Niemczech wygrałem w
pięknym stylu z Parasolką, czte-
roletnią klaczą z Ukrainy. Była
typowana dopiero na 4-5 miej-
sce, więc tę wygraną uważam za
mój największy sukces zagranicą.  

PPaannaa uulluubbiioonnyy ppooddooppiieecczznnyy
ww ssttaajjnnii ttoo…… 

Nie mam ulubionych koni, ko-
cham wszystkie, z którymi pracu-
ję. Tęsknię za tymi, które zakoń-
czyły karierę i odeszły ze stajni.

ZZ cczzyymm ppaańńssttwwoo wwyycchhooddzziicciiee
ww ttyymm sseezzoonniiee nnaa ttoorryy?? BBęęddąą kkoo-
lleejjnnee wwaarrttoośścciioowwee ddeebbiiuuttyy??

Mamy obecnie w stajni sie-
dem kłusaków, w tym sześć
francuskich, którymi będziemy
się ścigać w Polsce i za granicą.
Wygrać w tym sezonie z Gob-
sem będzie rywalom bardzo
trudno.  Grinder jest bardzo
mocny i powinien być lepszy niż
w poprzednim sezonie. Warto-
ściowym debiutem powinien
być wałach Inoui de Boijaret (ur.
2018) po Olitro od Quirabelle/
Ustang de Mai. Startowałem z
nim w Berlinie, jest ambitny. Ma
solidnego ojca z niezłym rekor-
dem 1`11,8, który zarobił
357.320 euro. Ojciec matki z 15.
zwycięstwami na koncie

KKttóórryy zz ppaańńsskkiicchh kkoonnii jjeesstt wwee-
ddłłuugg ppaannaa oobbeeccnniiee nnaajjlleeppsszzyy ww
ssttaawwccee??

Numerem jeden w stajni, jak
również w Polsce, jest Factoriel.

ZZaappeewwnnee mmaa ppaann nnaa UUkkrraaiinniiee
rrooddzziinnęę.. CCoo cchhcciiaałłbbyy ppaann pprrzzeekkaa-
zzaaćć zzaa nnaasszzyymm ppoośśrreeddnniiccttwweemm
cczzłłoonnkkoomm rrooddzziinnyy ii rrooddaakkoomm
wwaallcczząąccyymm oo nniieezzaawwiissłłoośśćć ii ssuu-
wweerreennnnoośśćć oojjcczzyyzznnyy??

Mam rodziców i dwie młod-
sze siostry, które mieszkają na
zachodzie Ukrainy. Na razie są
bezpieczne. Ukraina ma teraz
mocne wsparcie cywilizowa-
nego świata, zwłaszcza ze stro-
ny Polski. Mój naród jest bar-
dzo waleczny i nade wszystko
ceni sobie wolność. Boli mnie
serce, jak oglądam w telewi-
zji, co z moją ojczyzną robią
ruscy barbarzyńcy. Ale wierzę,
że dobro zwycięży. Sława
Ukrainie!

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyy-
cczzęę ssaammyycchh ssuukkcceessóóww ww nnoo-
wwyymm sseezzoonniiee..

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  To r  W y ś c i g ó w  
K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

„Zdrojowa” w Ciechocinku otwiera podwoje

Romantyczna kariera przybysza z Ukrainy
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SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

RODZINA z Ukrainy wynajmie
2-3 pokojowe mieszkanie na
Ursynowie, 731 409 445

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, 601 333 707
HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

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

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

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

! Sadyba, 41 m2, 2 pok.,
c. 470 tys. 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

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 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

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

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

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

Działki:
!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  

!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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA  im.
Polskich Olimpijczyków w

Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni pomoc nauczyciela (cały
etat, wymagana znajomość języka

ukraińskiego) oraz nauczycieli:
glottodydaktyk (nauczanie języka
polskiego jako obcego, cały etat do

końca roku szkolnego
2021/2022), terapii pedagogicznej

(cały etat, na zastępstwo), fizyki
(cały etat, na zastępstwo). Telefon
kontaktowy - (22) 462-85-20. CV
proszę przesyłać na adres e-mail:

sekretariat@spwmy.edu.pl

UCSiR
zatrudni pracownika 

do obsługi boisk sportowych, 
22 334 62 22 

ZATRUDNIMY sprzątaczkę do
małej szkoły, popołudniami na
kilka godzin, 22 649 94 85; 
22 648 59 14

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

ELEKTRYCZNEW 
instalatorstwo, 

naprawa lamp i żyrandoli, 
501 94 03 94

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIKA, naprawy, 
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, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MYCIE OKIEN, 505 400 270

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RENOWACJA mebli i schodów,
510 266 143

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

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

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 FFrraanncciisszzeekk OOkkrraassaa
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

Dzieje się w „Alternatywach”
77..0044 ((cczzww..)) 2200::0000
KKaappeellaa zzee WWssii WWaarrsszzaawwaa ––

kkoonncceerrtt jjuubbiilleeuusszzoowwyy
Kapela ze Wsi Warszawa to

zespół-symbol, zespół-instyt-
ucja. Założona 25 lat temu gru-
pa stała w awangardzie mu-
zycznego zwrotu w stronę tra-
dycji. Kapela ruszyła na wieś,
by słuchać, nagrywać i promo-
wać niezwykły dorobek napo-
tkanych muzykantów. Co wię-
cej, zaczęła nadawać muzyce
tradycyjnej nowe, współczesne
brzmienie. Koncertem w „Al-
ternatywach” zespół świętuje
swoje 25-lecie.

88..0044 ((pptt..)) 2200::0000
KKaassiiaa LLiinnss –– kkoonncceerrtt
Porywający koncert Kasi

Lins, podczas którego usłyszy-
my piosenki ze świetnie przyję-
tej płyty „Moja wina”, zbioru
opowiadań o piekle i raju, nie-
mocy i pragnieniu, uniesie-
niach i upadkach. Wokalistka,
wykorzystując dialekt liturgicz-
ny, przygląda się potrzebie kul-
tu, snuje opowieść o ludzkich
słabościach i przewagach, a ry-
tualny charakter jej utworów
toczy walkę z ich świeckim wy-
dźwiękiem. 

99..0044 ((ssoobb..)) 1199::0000
„„JJeesstt nnaass wwiieelluu”” –– kkoonncceerrtt cchhaa-

rryyttaattyywwnnyy ii aauukkccjjaa ddllaa UUkkrraaiinnyy
W geście solidarności z na-

szymi przyjaciółmi z Ukrainy
przygotowaliśmy specjalny,
charytatywny koncert, które-
mu będzie towarzyszyć aukcja
dzieł sztuki oraz innych cen-
nych przedmiotów, m.in. książ-
ki Olgi Tokarczuk z podpisem
autorki. Całość przychodu z bi-
letów i aukcji zostanie przeka-
zana na pomoc ofiarom wojny
w Ukrainie.

Wystąpią: Stanisław Soyka,
Aga Zaryan, Agata Buzek, ze-
spół Czerwony Tulipan, Olena
Loenenko, Grzech Piotrowski,
Agnieszka Suchora, Tamara
Behler Retro. Wszyscy artyści
zrezygnowali z honorariów.

Prace na aukcję przekazali
nieodpłatnie: Adam Myjak, An-
toni Pastwa, Andrzej Dudziński,
Magdalena Shummer-Fangor,
Ewa Lasek, Paweł Górski, Wero-
nika Naszarkowska-Multa-
nowska, Jolanta Mikuła, Gabrie-
la Cichowska, Rob Roy, Filip Ku-
rzewski, Jan Pruski i inni.

Wydarzenie poprowadzi 
Artur Andrus.

Aukcja odbywa się na stronie
internetowej artbidy.com. 

Współorganizatorzy: Krab
Music & Events, Ursa Consul-
ting, Kolonia Artystyczna, Dom
Aukcyjny ArtBIDI

1100..0044 ((nniieeddzz..)) 1100::3300 
„„WWeessoołłaa ttrraammppoolliinnaa zzee ssłłóóww””

–– ssppoottkkaanniiee ii wwaarrsszzttaattyy zz DDoorroottąą
KKaassssjjaannoowwiicczz ii KKaattaarrzzyynnąą LLiiss-
LLaacchhoowwiicczz 

Dorota Kassjanowicz w peł-
nych humoru tekstach zebra-
nych w książce „30 znikających
trampolin” wykorzystuje zaba-
wę słowami i grę konwencjami,
pokazując, w jaki sposób język
kształtuje obraz świata. Spotka-
niu będą towarzyszyć warsztaty
poszerzające wiedzę o polsz-
czyźnie w niebanalny, atrakcyj-
ny sposób. Wydarzenie przezna-
czone dla dzieci od 7 do 12 roku
życia. Współorganizator: Ursy-
noteka.

Wstęp wolny, obowiązują wej-
ściówki. Można je pobrać w re-
cepcji „Alternatyw” lub online:
https://tinyurl.com/yza7xy52

1100..0044 ((nniieeddzz..)) 1188::0000
MMiicchhaałł SSaallaammoonn –– kkoonncceerrtt

„„LLiioonn’’ss GGaattee””
Nastrojowy jazz w wykonaniu

pianisty Michała Salamona to
pełen wachlarz dźwięków i emo-
cji. Urzekają nostalgiczne tony
jego utworów, a mocne, instru-
mentalne dźwięki sprawiają, że
nawet najbardziej zróżnicowa-
ne gusty muzyczne czują się za-
spokojone. Utwory z albumu
„Lion’s Gate” z Michałem Sala-
monem zagrają: Mikołaj Kostka
– skrzypce, Łukasz Korybalski –
trąbka, Jan Wierzbicki – kontra-
bas, Patryk Dobosz – perkusja.

1122..0044 ((wwtt..)) 1199::0000
PPookkaazz ffiillmmuu „„11997700”” ii ssppoottkkaa-

nniiee zz rreeżżyysseerreemm
rreeżż.. TToommaasszz WWoollsskkii || PPoollsskkaa
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Film nominowany do Polskich

Nagród Filmowych ORŁY 2022.
W 1970 roku w komunistycznej
Polsce wybuchają protesty. W
stolicy zbiera się sztab kryzyso-
wy. W ruch idą milicyjne pałki,
padają pierwsze strzały... Po-
przez archiwalne nagrania i ani-
macje obserwujemy mechani-
zmy działania władzy, a „1970”
staje się opowieścią o buncie
ukazaną z punktu widzenia
oprawców.

Po filmie odbędzie się spotka-
nie z reżyserem Tomaszem Wol-
skim, które poprowadzi krytyk
filmowy Jakub Demiańczuk.
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Przyjrzyjmy się sztuce filmo-
wej Warszawy dwudziestolecia
międzywojennego. Dzięki pra-
cy „Filmowcy przedwojennej
Warszawy” Piotra Kitrasiewicza
odkryjemy na nowo dzieła naj-
wybitniejszych reżyserów tamte-
go okresu: Michała Waszyńskie-
go, Mieczysława Krawicza, Ju-
liusza Gardana, Henryka Szaro,
Jana Nowiny-Przybylskiego, Ry-
szarda Ordyńskiego, Leonarda
Buczkowskiego i Józefa Lejtesa. 

Spotkanie poprowadzi Paweł
Jaskulski. Wydarzenie organi-
zowane we współpracy z Ursy-
noteką.Wstęp wolny, obowiązu-
ją wejściówki. 

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
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W marcowym spotkaniu zorganizowanym przez Biblio-
tekę Szkolną w Szkole Podstawowej im. Marii Kann w
Warszawie z pisarką Joanną Jagiełło – autorką ksią-
żek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wierszy i opo-
wiadań – uczestniczyli uczniowie z klas siódmych. 

Celem spotkania było przyjrzenie się bliżej relacjom, w które
wchodzimy z innymi ludźmi – przyjacielskimi i miłosnymi oraz
uświadomienie, że nie na wszystko musimy się godzić i że w rela-
cjach z innymi warto stawiać granice. Podczas spotkania autorka
zaprezentowała m. in. książki Zielone martensy, Mleko z miodem,
Czekolada z chili, Tylko gdy pada deszcz, To już nie ma znaczenia
oraz opowiedziała o swoim warsztacie pisarskim. Spotkanie z pa-
nią Joanną było niezwykle wzruszające i wartościowe. Z niecierpli-
wością czekamy na kolejne. A n e t a  L e w a n d o w s k a

Spotkanie autorskie 
w SP im. Marii Kann
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