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T ak jakoś się porobiło, że w
staraniach o dotarcie do
opinii publicznej nawet re-

ligię pomieszano u nas z polity-
ką i w wielu wypadkach trudno
odróżnić antenę telewizyjną od
ambony. W tym wszystkim gubi
się zasadnicza funkcja państwa.
Jej znaczenie bodaj najlepiej uosa-
biał podczas drugiej wojny świa-
towej premier Wielkiej Brytanii
Winston Churchill, który od koń-
ca XIX wieku do połowy następne-
go stulecia przewinął się przez ca-
łą serię wojen – w Indiach, Połu-
dniowej Afryce, Egipcie, Sudanie
i wreszcie w Europie, a to w swo-
istej roli komandosa, a to dowód-
cy wysokiego szczebla. W czasie
pierwszej światówki stanął na cze-
le marynarki wojennej Zjednoczo-
nego Królestwa, ale już wtedy wy-
kazał się przyszłościowym myśle-
niem , tworząc Królewskie Siły
Powietrzne (RAF). I to go może
najbardziej różniło od innych woj-
skowych tamtego okresu, a ich
ocenę zawarł potem w ironicznym
stwierdzeniu, że „generałowie za-
wsze przygotowują się do po-
przedniej wojny”.

C hurchill, który spędził nie-
małą część życia, włócząc
się po różnych niebezpiecz-

nych miejscach jako korespondent
prasowy, zdobył się też na jeszcze
jedno trafne spostrzeżenie. Jego
zdaniem otóż, „różnica między

działaczem państwowym a poli-
tykiem polega na tym, że polityk
myśli o następnych wyborach, a
działacz państwowy – o następ-
nym pokoleniu”. 

T e słowa człowieka, którego
przeciętny Polak zna głów-
nie jako miłośnika cygar i

whisky, powinny być wyryte u wej-
ścia do Sejmu Rzeczypospolitej,
gdzie ostatnio nie dyskutuje się o
zaradzeniu pandemii koronawi-
rusa, ratowaniu gospodarki i
miejsc pracy  ani o dramatycznych
skutkach suszy czy też czekającym
nas w dalszej perspektywie braku
pieniędzy na wypłatę emerytur.
Jak na ironię, leitmotywem sej-
mowych obrad stały się bowiem
mające w tym kontekście trzecio-
rzędne znaczenie – wybory prezy-
denta RP albo kontrowersyjna
kwestia aborcyjna. Dla walczącej
zaciekle o władzę zgrai wybrań-
ców ludu nie patria (ojczyzna) by-
najmniej jest ważna, tylko partia.
Choćby dlatego, że to ta druga roz-
daje lukratywne posady.

O tym, że i nasi współcześni
generałowie przygotowują
się do poprzedniej wojny,

przekonaliśmy się, gdy trzeba by-
ło zacząć walkę z koronawirusem.
W tamtym momencie okazało się,
że wojskowi spece, wysługujący się
politykom, doradzali  przede
wszystkim potwornie obciążające
budżet państwa wydatki na zbro-
jenia, które i tak – wobec przewi-
dywanego teoretycznie ataku ze
strony Rosji – kompletnie nic by
nam nie dały. Tymczasem, jak wy-
szło na jaw, na ewentualny atak
biologiczny (nie mówiąc już o cy-
berataku) nie byliśmy w ogóle
przygotowani. Gdy więc władze
państwa odkryły brak podstawo-
wych środków higienicznych i za-
bezpieczających, od razu popędzo-

no ze stanowiska – być może Bogu
ducha winnego – szefa Agencji Re-
zerw Materiałowych. 

T eraz nastąpił w końcu wła-
ściwy, bardzo potrzebny
ruch, czyli sprowadzenie po-

tężnego zapasu tych materiałów z
Chin, co mogliśmy oglądać na wła-
sne oczy, gdy na warszawskim lot-
nisku Chopina usiadł najpotężniej-
szy transportowiec świata – Anto-
now 225 Mrija z Ukraińskich Linii
Lotniczych. Przy okazji ci kanapo-
wi bohaterowie, którzy chcą jeszcze
dzisiaj walczyć z Ukraińską Po-
wstańczą Armią, nagle przymknę-
li dziób i przestali nawet narzekać,

że Ukraińcy zabierają Polakom
miejsca pracy. Może więc – idąc
już tokiem współczesnego myśle-
nia – przestaną również urągać
dzisiejszym Rosjanom i obciążać
ich in gremio za zbrodnie Lenina i
Stalina. O potrzebie odizolowane-
go od polityki podchodzenia do
braci Słowian mówił tydzień temu
w wywiadzie dla „Passy”, słynny
podróżnik, obywatel Polski i Włoch
– Jacek Pałkiewicz, skądinąd  wróg
wszelkiego rodzaju fanatyzmów
politycznych i religijnych, zagorza-
ły przeciwnik jawnej inwazji Eu-
ropy przez nieliczący się z naszą
kulturą islam. 

J ak na ironię jednak, politycz-
ni kombinatorzy już od dzie-
sięciu lat lansują w Polsce i

upowszechniaja z wielką skutecz-
nością – swoistą religię smoleńską,
wydając ciężkie miliony złotych na
propagowanie mitu wokół tragedii,
jaką była katastrofa rządowego
tupolewa, w której śmierć poniosło
96 przedstawicieli elity państwo-
wej i społecznej – z prezydentem
Lechem Kaczyńskim i jego wspa-
niałą małżonką włącznie. Bałaga-
niarstwo i całkowitą nieodpowie-
dzialność organizatorów tamtej
tragicznej wyprawy upamiętnia
się pomnikami i celebrami, które

wydają się jawnym naigrawaniem
z pamięci blisko stu ofiar domnie-
manego zamachu, a także z pa-
mięci 21 000 ofiar mordu katyń-
skiego – chociaż lot do Smoleńska
odbył się właśnie po to, żeby te dru-
gie godnie uczcić. 

M ądrząc się w kwestiach
ogólnych, nie zapomi-
nam oczywiście, że wciąż

– podobnie jak reszta świata – mu-
simy trwać w niezbędnej kwaran-
tannie. I na przykład trzeba współ-
czuć 37 pensjonariuszom Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy Bo-
browieckiej na Czerniakowie, bo
po odkryciu koronawirusa w tej
placówce niemal cały personel
stamtąd po prostu zbiegł i dopiero
mający odpowiednie kompetencje
w tym zakresie wojewoda Kon-
stanty Radziwiłł zorganizował
tam jakie takie posiłki kadrowe,
a  wobec ogromnego nagłośnienia
medialnego zgłosili się do pomocy
wolontariusze. 

N ie ukrywam, że sprawa Bo-
browieckiej jest mi szcze-
gólnie bliska, ponieważ jed-

nym z pozostających w tym zakła-
dzie pensjonariuszy jest mój brat.
Tym bardziej więc oburza mnie po-
stawa obecnego prezydenta RP An-
drzeja Dudy, który – zamiast dążyć
do maksymalnego zabezpieczenia
społeczeństwa przed skutkami za-
razy, głosi, że planowane już w ma-
ju ponowne wybory na to stanowi-
sko to taka sama bagatelka jak pój-
ście do sklepu. A przecież nawet ko-
deks karny przewiduje bardzo po-
ważne sankcje „za sprowadzanie
niebezpieczeństwa powszechnego”,
w tym zagrożenia epidemiologicz-
nego lub szerzenia  choroby zakaź-
nej. Nieprawdaż? 

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

LL uu dd zz ii ee  ww  tt oo  ww ii ee rr zz ąą ,,  ll uu dd zz ii ee  tt oo  kk uu pp ii ąą .. .. ..LL uu dd zz ii ee  ww  tt oo  ww ii ee rr zz ąą ,,  ll uu dd zz ii ee  tt oo  kk uu pp ii ąą .. .. ..

RYS. PETRO/AUGUST
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Na parkingu przed Urzędem Dzielnicy
Ursynów (al. KEN 61) powstał mobilny
punkt pobrań typu “Drive&Go-Thru”, w
którym już teraz można wykonać bada-
nie wykrywające obecność wirusa SARS-
CoV-2. Testy są wykonywane w technolo-
gii RT-PCR rekomendowanej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia. Próbki po-
bierane są między godziną 8 i 15 od po-
niedziałku do piątku.

Osoba zainteresowana badaniem – bez wysia-
dania z samochodu – wjeżdża pod duży namiot i
tam w sposób bezpieczny  realizowana jest  cała
procedura medyczna. Można też przyjść pieszo –
wtedy siada się na specjalnym miejscu, gdzie pra-
cownicy pobiorą wymaz do badania

Bezpłatnie mogą przebadać się lekarze i inni
przedstawiciele zawodów medycznych. Przebadać
mogą się również osoby indywidualne, które nie
są zatrudnione w systemie ochrony zdrowia,  koszt
takiego badania to około 580 zł.

Pracownicy służby zdrowia odgrywają na całym
świecie kluczową rolę w walce z pandemią koro-

nawirusa. Jednocześnie medycy stanowią grupę
podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-
19. W Polsce problem stanowi ograniczony dostęp
do testów dla personelu medycznego poza szpita-
lami, co może skutkować dalszym rozprzestrzenie-
niem się epidemii. Dlatego zdecydowaliśmy się na
zainicjowanie, począwszy od Warszawy i Łodzi,
programu bezpłatnych testów dla wybranych grup
medyków. Dzięki temu możliwie jest przeprowa-
dzanie wśród personelu medycznego większej
liczby testów na obecność SARS-CoV-2. – powie-
dział prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu firmy
Diagnostyka, która przeprowadza badania.

Wyjście naprzeciw niepokojącym się o swoje
zdrowie mieszkańcom Ursynowa to z pewnością
znakomita inicjatywa, którą tym bardziej trzeba
cenić, że pojawiła się nagle w stanie ogólnej nie-
możności, gdy mnóstwo  zdesperowanych warsza-
wiaków wprost nie może doprosić się o zbadanie
pod kątem koronawirusa. A przecież nikt nie mo-
że być pewny, czy go zaraza nie dosięgła, dopóki
się nie zbada, bowiem wiele osób przechodzi stan
zakażenia bezobjawowo.

Parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów

Badania na obecność koronawirusa!
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Ponad 70 wielkanocnych
paczek dostarczyli do se-
niorów i innych potrzebu-
jących mieszkańców Ursy-
nowa wolontariusze, któ-
rzy odpowiedzieli na apel
Urzędu Dzielnicy. 

W piątek przy wejściu do
Urzędu ustawiła się – oczywiście
w bezpiecznych odstępach – ko-
lejka ochotników chcących umi-
lić starszym lub chorym miesz-
kańcom dzielnicy ten świątecz-
ny czas, spędzany w obawie o
zdrowie z dala od bliskich.

Z myślą o seniorach urząd
przygotował paczki ze świątecz-
nymi smakołykami. – Chcemy,
żeby pomimo niesprzyjających
warunków, najstarsi mieszkańcy
naszej dzielnicy choć na chwilę
poczuli atmosferę świąt. Wierzy-
my, że te skromne paczki z potra-
wami, które mogą trafić na wiel-
kanocny stół dadzą namiastkę
tego, co w normalnych okolicz-
nościach przeżywamy każdego
roku – mówi Jakub Berent, za-
stępca burmistrza Ursynowa.

Wielkanocne potrawy trafiły
do osób, które na co dzień ko-
rzystają z oferty ursynowskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. To
seniorzy z Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej przy ulicy Cybi-
sa oraz podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy
zlokalizowanego przy ulicy
Pachnącej. – To ludzie, którym w
ostatnich tygodniach nie mogli-
śmy pomagać w takim zakresie,

na jaki mogą liczyć w normal-
nych warunkach. Obie placówki
z oczywistych powodów musia-
ły zostać zamknięte. Cieszymy
się, że dzięki wolontariuszom
chociaż tak możemy pomóc –
mówi wiceburmistrz Berent.

Wolontariusze, którzy w piąt-
kowe popołudnie ruszyli pod
wskazane przez urzędników ad-
resy, to osoby zaangażowane w
koordynowaną przez urząd akcję
„Warszawa wspiera Seniorów z
Ursynowa”. Od piątku w dziel-
nicy funkcjonuje gorąca linia dla
osób, które ze względu na wiek
lub stan zdrowia nie chcą w cza-
sie epidemii wychodzić z domów.
Od poniedziałku do piątku mogą
zadzwonić pod numer telefonu
22 443 73 95 i zgłosić zapotrze-
bowanie na zakupy, wizytę w ap-
tece lub wyrzucenie śmieci. 

– Obecnie mamy znacznie wię-
cej zgłoszeń od osób, które chcą
pomagać, niż potrzebujących na-
szego wsparcia. Reakcja ursyno-
wian gotowych podać pomocną
dłoń przeszła nasze oczekiwania.
Dlatego poprosiliśmy wolonta-
riuszy o dostarczenie świątecz-
nych paczek zamówionych przez
urząd – tłumaczy Jakub Berent.

W akcji udział biorą pracowni-
cy Urzędu Dzielnicy, ursynow-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz organizacje pozarządo-
we. Koordynujący pomoc urzęd-
nicy proszą o wsparcie w rozpo-
wszechnieniu informacji o moż-
liwości skorzystania z pomocy
poprzez wydrukowanie dostęp-
nego na stronie internetowej
urzędu plakatu i wywieszenie
na klatce schodowej lub w in-
nym ogólnodostępnym miejscu.

Ursynowianie chcą pomagać

By zapobiec rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa, powodującego przyrost liczby
osób zakażonych i poddawanych kwa-
rantannie, m.st. Warszawa sukcesywnie
ozonuje przystanki, wiaty, przejścia
podziemne, okolice sklepów, szpitali, do-
mów pomocy społecznej oraz ulice.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Warsza-
wy wykorzystywana jest innowacyjna metoda wal-
ki z wirusem za pomocą wody wysoko ozonowanej.

W okresie świątecznym realizowana była m.in.
dezynfekcja ulic: Stępińskiej, Gagarina, Dolnej,

Puławskiej, Odyńca, Al. Niepodległości, a także pe-
ronów przystankowych na pętli autobusowej
„Chełmska” przy ul. Czerniakowskiej.

Jednocześnie ozonowaniu poddano obszar
przylegający do Domu Pomocy Społecznej „Cen-
trum Alzheimera” przy al. Wilanowskiej.

Na początku kwietnia odbyło się ozonowanie
ulicy Madalińskiego od Kazimierzowskiej do Pu-
ławskiej, ulicy Wołoskiej odc. Madalińskiego do
Racławickiej, ulicy Miłobędzkiej do bramy szpita-
la MSWiA, od ulicy Wołoskiej do Woronicza pod
Szpital Spartańska.

Dziesięć lat temu, 10 kwietnia 2010 r. 96 osób weszło
na pokład rządowego samolotu TU 154 lecącego do
Smoleńska w celu uczczenia pamięci ofiar zbrodni 
katyńskiej w jej 70. rocznicę. 

Przedstawiciele Sejmu, Senatu, samorządów, Kościoła, Rodzin
Katyńskich, wojska, urzędów i instytucji państwowych, na czele z
Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką dolatywali
na lotnisko Siewiernyj w gęstej mgle. O godz. 8.41 samolot rozbił
się pod Smoleńskiem, wszyscy zginęli, domykając metafizyczną
klamrę historii i polskiego losu, pełnego bohaterstwa i tragedii.

W imieniu mieszkańców Zarząd Dzielnicy Mokotów oddał szcze-
gólny hołd dwu ofiarom katastrofy, prezydentowi RP na uchodźstwie
- Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz sekretarzowi generalnemu
Związku Sybiraków - Edwardowi Duchnowskiemu, składając wią-
zanki pod tablicami pamiątkowymi w miejscach, gdzie mieszkali.

W ramach organizowane-
go przez Urząd Dzielnicy
Mokotów Festiwalu MAM
to! Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy przeprowadziła
konkurs literacki „Gdybyś
znalazł/a się w swojej ulu-
bionej książce, co byś w
niej zmienił/a?” Konkurs
został rozstrzygnięty i na
razie ma swój finał w In-
ternecie. 

Mamy nadzieję, że tradycji
stanie się zadość i zorganizujemy
w Multimedialnej Bibliotece dla
Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy
ul. Tynieckiej 40a spotkanie
wszystkich uczestników konkur-
su z jurorkami, które osobiście
złożą gratulacje Autorom i ich
opiekunom, udzielą fachowych
porad oraz zachęcą do dalszych
prób literackich. Wanda Mona-
styrska, przewodnicząca jury,
tak podsumowała prace mło-
dych twórców :

„Wszyscy Autorzy wykazali
się dużą kreatywnością zarówno
w interpretacji tematu, jak też
wyborze formy wypowiedzi.

Część piszących zdecydowała
się na proponowane konkurso-
wiczom wkroczenie do literac-
kiej fabuły, wchodząc w rolę nar-
ratora, głównego bohatera, wy-
stępującej już w książce postaci
drugoplanowej lub wymyślonej
przez siebie zupełnie nowej, aby
dzięki ich działaniom zmieniać
przebieg akcji, postawy i cha-
raktery bohaterów czy relacje
między nimi. Inni woleli wystą-
pić w roli doradcy pisarza, suge-
rując modyfikację fabuły i prze-
słania literackiego z pozycji czy-
telnika. Tym razem również
wiele proponowanych zmian
dotyczy zastąpienia innymi lub
złagodzenia sytuacji powodują-
cych dyskomfort czytelniczy. Ale
mimo wyraźnej wśród młodych
Autorów skłonności do poszu-
kiwania rozwiązań pozytyw-
nych i optymistycznych, kilkoro
z nich zdecydowało, że to wła-
śnie wersja, w której ulubiona
książka została wydana, jest naj-
lepszą z możliwych.

Uczestnicy konkursu dobrze
sobie radzą z konstrukcją wy-

branej formy wypowiedzi, ope-
rują bogatym słownictwem i sto-
sują interesujące chwyty literac-
kie, ich prace świadczą o dużym
oczytaniu i nie mniejszej wy-
obraźni, chociaż zdarzają się im
też różne potknięcia stylistyczne
(nieobce również zupełnie do-
rosłym ludziom pióra).”

Gratulujemy laureatom, dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom
konkursu i ich opiekunom lite-
rackim. Życzymy sukcesów 
literackich.

ZZwwyycciięęzzccyy::
ww kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoo-

wwee kkll IIVV-VVII::
II mmiieejjssccee – Michał Lorenc - 

SzP nr 307,
IIII mmiieejjssccee – Ida Romaszkan –

SzP nr 85,
IIIIII mmiieejjssccee – Maja Baron – 

SzP nr 307,
wwyyrróóżżnniieenniiaa::
Helena Antonów – SzP nr 69,
Anna Bakoń – SzP nr 307,
Ludwik Żółtowski – SzP 

nr 190;
ww kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoo-

wwee kkll VVIIII-VVIIIIII::
II mmiieejjssccee eexx aaeeqquuoo:: Hanna Ol-

szyńska – SzP nr 307, Hanna Si-
kora – SzP nr 85,

IIII mmiieejjssccee – nie przyznano,
IIIIII mmiieejjssccee – Bruno Panisko –

SzP nr 260
wwyyrróóżżnniieenniiee – Michalina No-

wakowska – SzP nr 85;
ww kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłyy śśrreeddnniiee::
II mmiieejjssccee – Jagoda Pindur –

XLIV LO im. S. Banacha,
IIII mmiieejjssccee – Maria Seklecka -

LXVIII LO im. T. Chałubińskiego,
IIIIII mmiieejjssccee – nie przyznano,
wyróżnienie – Marta Borzęc-

ka – Zespół Szkół nr 27.

Ozonowanie Mokotowa

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

Finał konkusu literackiego MAM TO!

Od 2015 prawie co roku zadaję pytania
władzom Dzielnicy Ursynów o uregulo-
wanie statusu gruntów spółdzielni Sto-
kłosy. Nie tylko pytam, ale również spo-
tykamy się w gronie władz dzielnicy oraz
spółdzielni, aby pomagać w jak najszyb-
szym rozwiązaniu tego problemu. 

W tym roku interesowało mnie, jaki procent
gruntów Spółdzielni  „Stokłosy” został lub w naj-
bliższym czasie zostanie uregulowany i krótko-
terminowe dzierżawy zostaną zamienione w pra-
wo wieczystego użytkowania oraz jaki jest harmo-
nogram uregulowania własności gruntów dla
Spółdzielni „Stokłosy”. W mojej interpelacji moc-
no podkreśliłem, że brak uregulowania własności
gruntów tworzy liczne komplikacje prawne i finan-
sowe przy obrocie nieruchomości, dlatego kwestie
te powinny mieć najwyższy priorytet dla władz
Dzielnicy Ursynów. Dlaczego tak jest, nikogo nie
muszę przekonywać, bo jako chyba jedyna, aż tak
duża spółdzielnia na Ursynowie, nie mamy jesz-
cze uregulowanego nawet małego fragmentu te-
renu. Ta sytuacja odbija się na „kieszeni” spół-
dzielców oraz tworzy szereg problemów przy ob-
rocie nieruchomościami, jak choćby problemy z
zaciąganiem kredytów hipotecznych pod kupowa-
ne nieruchomości na tym terenie.

Dodatkowo też zasygnalizowałem władzom
Dzielnicy Ursynów, że warto wystąpić do władz
miasta, aby te, działając przez posłów lub senato-
rów, doprowadziły do inicjatywy ustawodawczej
zmieniającej ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów. Na chwilę obecną
ustawa ta nie daje odpowiedzi na pytanie, co ma
się wydarzyć, jeżeli grunty zostaną przekształco-
ne z krótkoterminowych dzierżaw w wieczyste
użytkowanie. Zaznaczyłem w mojej interpelacji,
że takie sytuacja w najbliższych latach będzie wła-
śnie dotyczyła jednej z największych ursynow-
skich spółdzielni. Do tego wątku będę jeszcze po-
wracał, starając się nim zainteresować oprócz
władz miasta również parlamentarzystów i nada-
nie tej sprawie działań legislacyjnych. 

W odpowiedzi na mojej wystąpienie władze
Dzielnicy poinformowały mnie, że do końca br.
planowane jest oddanie Spółdzielni Budowlano –
Mieszkaniowej „Stokłosy” w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości z budynkami mieszkalnymi
przy ul. Symfonii 1-5. W ramach postępowania w
tej sprawie został już ustalony przebieg służeb-
ności przejścia i przejazdu, niezbędnej w celu za-
pewnienia tym budynkom prawidłowego dostę-
pu do drogi publicznej – ul. Beli Bartóka. Informu-
ję, że przeszkodą w uregulowaniu statusu w/w

nieruchomości w roku bieżącym mogą być rosz-
czenia zgłoszone do jednej z działek, na której
planowane jest ustanowienie służebności grunto-
wej. Sprawa jest aktualnie wyjaśniana.

W celu uregulowania statusu gruntów na rzecz
Spółdzielni „Stokłosy” wydzielone zostały wcze-
śniej działki zabudowane budynkami przy ul. Za-
miany 5, 6, 8 i 10 zgodnie z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go północnej części osiedla Stokłosy – część B.

Władze Ursynowa poinformowały mnie, że pro-
blemem w uregulowaniu prawnym tych gruntów
są roszczenia obejmujące dwie sprawy z wnio-
sków byłych właścicieli o zwrot, dotyczące jednej
z działek. 

Wydzielone zostały również działki do regula-
cji gruntów pod budynkami przy ul. ZWM 12-24.
Problemem w uregulowaniu tej nieruchomości
są aktualnie prowadzone prace nad uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, które zakładają lokalizację na tym terenie
placu miejskiego jako przestrzeni publicznej i w
konsekwencji konieczności wydzielenia go jako
odrębnej działki niepodlegającej przekazaniu na
rzecz Spółdzielni. 

Z interpelacji dowiedziałem się, że co do pozosta-
łych obszarów zabudowanych przez Spółdzielnię „
Stokłosy” aktualnie trwają postępowania zmierza-
jące do wydzielenia nieruchomości niezbędnych
do prawidłowego korzystania z tych budynków.
Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla północnej części osiedla
Stokłosy – część A i część B pozwoliło przyspieszyć
procedurę określenia gruntów niezbędnych do ob-
sługi budynków mieszkalnych Spółdzielni Budow-
lano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.

Cieszy mnie, że na koniec pisma mogłem prze-
czytać, że zarówno Urząd Dzielnicy Ursynów, jak
i Spółdzielnia „Stokłosy” dokładają wszelkich sta-
rań, aby trwające postępowania uwłaszczeniowe
Spółdzielni mogły zostać jak najszybciej zakończo-
ne. Jest to niezmiernie ważna deklaracja, szczegól-
nie w kontekście wieloletnich starań uregulowa-
nia własności gruntów Spółdzielni „Stokłosy”. Ze
swojej strony będę nadal pilnował działań zmie-
rzających do uregulowania własności gruntów
jednej z większych ursynowskich spółdzielni, a
jeżeli to będzie możliwe,  będę również w tych
sprawach pomagał. Jestem dobrej myśli i wierzę,
że jeszcze w tym roku uda się uregulować pierw-
szą enklawę Spółdzielni „Stokłosy”, a w kolejnych
miesiącach, w ślad za tym, pójdą regulacje in-
nych enklaw na naszym osiedlu.

P a w e ł  L e n a r c z y k
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Co z uregulowaniem własności 
gruntów Spółdzielni „Stokłosy”?

FOT UM WARSZAWA
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We wtorek rano największy sa-
molot świata Antonow  An-225
Mrija wylądował na lotnisku
Okęcie. Gdybyśmy wyobrazili so-
bie latające w powietrzu boisko
piłki nożnej, byłoby to dobre od-
zwierciedlenie wielkości tego sa-
molotu. Patrząc na rozpiętość
skrzydeł i długość od dziobu do
ogona, latający olbrzym z tru-
dem zmieściłby się na płycie ta-
kiego boiska. 

Atrakcyjne widowisko medialne
Na zapowiedziany kilka dni przed

Świętami  przylot olbrzyma czekali nie
tylko beneficjenci zakupionego przez
spółki skarbu państwa w Chinach
ochronnego sprzętu medycznego – szpi-
tale i ich personel, ale również coraz
liczniejsza rzesza spotterów (miłośni-
ków obserwowania i fotografowania
samolotów) oraz rzesza zwykłych cie-
kawskich, chcących obejrzeć na własne
oczy jeden z cudów techniki lotniczej. 

Już kilka dni przed Świętami na fo-
rach internetowych pojawiały się zapy-
tania i  informacje, czy w ogóle przyle-
ci i o której godzinie, na którym pasie
będzie lądować. Wreszcie pojawiło się
potwierdzenie - wtorek rano, około go-
dziny 9.30. Doświadczeni wiedzieli, że
samoloty zwykle lądują pod wiatr i
oczekiwany kolos potrzebuje stosunko-
wo długiej drogi lądowania. Zatem me-
todą eliminacji przylot powinien nastą-
pić od strony Piaseczna na pas 33, prze-
cinając  trasę S-2. Właśnie  to miejsce by-
ło najlepsze do oglądania lądującego
kolosa. Nic więc dziwnego, że już dłu-
go przed przylotem wszystkie nadające
się do zaparkowania miejsca okolicz-
nych ulic były zastawione samochoda-
mi i  setkami czekających obserwato-
rów. Jak przystało na wymogi pande-
mii, wszyscy wyraźnie pilnowali się, by
stać dostatecznie daleko od sąsiadów. 

Wreszcie przyszła długo oczekiwa-
na chwila. Majestatycznie, dziwnie po-
woli (takie złudzenie ze względu na
wielkość maszyny), samolot zbliżał się
i przemieszczał nad obserwatorami.
Prawie wszyscy kierowali do góry
smartfony, aparaty fotograficzne, nie-
kiedy z potężnymi teleobiektywami
wartości dziesiątek tysięcy złotych. Wi-

dać było jakby magiczne przyciąganie
lecącego zaledwie kilkadziesiąt metrów
wyżej olbrzyma, tak jak od zawsze ma-
giczną dla ludzi  była możliwość unosze-
nia się w powietrzu i swobodnego lata-
nia. Samolot przeleciał, za chwilę znik-
nął za gałęziami drzew, ale  czar trwał.
I niespodziewanie, nad linią drzew, ale
już dosyć daleko, ukazała się wznoszą-
ca do góry sylwetka samolotu,  następ-
nie skręcającego w lewo szerokim łu-
kiem. Było to dosyć dziwne, jednak po
kilku minutach samolot ponownie  uka-
zał się od południa i tym razem już osta-
tecznie wylądował. Jak wyjaśnili póź-
niej komentatorzy telewizyjni, to nie-
zrozumiałe drugie podejście do lądo-
wania było  typową procedurą. Dla  An-
225 Okęcie było nowym, nieznanym
lotniskiem, i pierwsze podejście miało
charakter kontrolny. Zresztą, jak moż-
na było zaobserwować, samolot począt-
kowo podszedł do lądowania trochę
zbyt wysoko. Za drugim razem wszyst-
ko odbyło się już bez problemów.

7 mln masek czy 1 milion?
Antonow An-225 Mrija (Marzenie)

przywiózł kolejną partię zakupionych w
Chinach środków medycznych, nie-
zbędnych dla szpitali. Niestety, precyzja
i jakość informacji , nie są najmocniej-
szą stroną naszych mediów, abstrahu-
jąc od  zniekształceń podporządkowa-
nych potrzebom politycznych moco-
dawców. Często najwięcej problemów
sprawiają nadgorliwi urzędnicy śred-
niego szczebla, przygotowujący synte-
tyczne informacje, publikowane potem
bez należytego sprawdzenia. 

Cytując za portalem onet.pl i Polską
Agencją Prasową informacje ze stron
KGHM Polska Miedź, czytamy: “Na wy-
pełnionym po brzegi pokładzie, miesz-
czącego aż 400 ton ładunku samolotu,
znajdzie się nawet 7 milionów mase-
czek typu P2, kilkaset tysięcy kombine-
zonów ochronnych i kilkaset tysięcy
przyłbic”. Również w tweecie Minister-
stwa Aktywów Państwowych czytamy,
że po świętach “wyląduje kolejny trans-
port sprzętu medycznego zakupionego
przez @kghm_sa i @GrupaLOTOS. Aż
400 ton środków do walki z #koronawi-
rusem dostarczy wynajęty specjalnie do
tego największy na świecie samolot An-
tonow An-225 Mrija”.  Jeszcze teraz na
stronach Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych można znaleźć  informację z
14 kwietnia, że Mrija “... pomieściła w
swojej ładowni blisko 7 milionów mase-
czek ochronnych, kilkaset tysięcy kom-
binezonów medycznych i kilkaset tysię-
cy przyłbic ochronnych...”. No i zaczęły
się wątpliwości. Jak An-225 może prze-
wieźć 400 ton towarów, skoro jego mak-
symalny udźwig wynosi 250 ton? 

Natychmiast po wylądowaniu olbrzy-
ma i konferencjach prasowych prezesa
KGHM i premiera Mateusza Morawiec-
kiego rozpoczęła się prawdziwa burza.
Okazało się, że – jak poinformował pre-
zes KGHM Marcin Chludziński – w trans-
porcie znajduje się  nie 7 mln, a ponad 1
mln maseczek typu FFP2, ponad 200
tys. kombinezonów ochronnych oraz ok.
250 tys. przyłbic, zaś premier Mateusz
Morawiecki mówił o przywiezieniu  oko-
ło 80 ton sprzętu. Takie sprzeczności to
raj dla hejterów. Fora internetowe za-
grzmiały, opozycyjne media powtarzały
wątpliwości, eksponując jeszcze marno-
trawstwo publicznych pieniędzy “bo
można było to przewieźć kilkoma samo-
lotami i byłoby taniej”. Patrząc na  infor-
macje płynące od mediów i środowisk
opozycyjnych, faktycznie zaczynały się
wątpliwości. No bo dlaczego tak mało
masek, skoro nie wykorzystano ładow-
ności – tylko 80 ton a nie 250? I na doda-
tek te wysokie koszty?

Życie od dawna pokazywało, że jeśli
chce się poznać choćby tylko część
“trudnej” prawdy, to – jeśli w ogóle jest
to możliwe – należy poszukiwać jej w
różnych miejscach. Dużej grupie me-
diów “niechcący” uszło uwadze, że 7
kwietnia na warszawskim Okęciu wylą-
dował należący do rosyjskiej spółki Woł-
ga-Dniepr  ciężki samolot transportowy
An-124 Rusłan  z ładunkiem chińskich
środków ochronnych. – „Na pokładzie
70 tysięcy kombinezonów ochronnych
i 6 milionów maseczek medycznych.
Cały sprzęt jeszcze dzisiaj trafi do Agen-
cji Rezerw Materiałowych” – poinfor-
mował w mediach społecznościowych
premier Mateusz Morawiecki. 

Gdzie prawda a gdzie fałsz
Jako jeden z nielicznych zareagował

portal defence24.pl informując m. in.,
że “Maszyna należąca do rosyjskiego
przewoźnika wystartowała z Szangha-
ju po 12:30 czasu lokalnego i dotarła do
Polski, z międzylądowaniem w Ułan-
Ude, na dalekim wschodzie Rosji. Na
pokładzie znalazło się 50 ton materia-
łów medycznych i środki ochronne, któ-
re mają zostać rozdysponowane przez
Agencję Rezerw Materiałowych (ARM),
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Zdrowia. Jest to m. in. kilka milionów
maseczek i 65 tys. kombinezonów
ochronnych. Transport został zrealizo-
wany ciężkim samolotem transporto-
wym An-124, pozyskanym przy współ-
pracy z LOT Cargo”. 

Wsłuchanie się w wypowiedź pre-
miera Morawieckiego podczas briefin-
gu na lotnisku  rozszerzyło spojrzenie. 

“Tutaj przybywa około 80 ton towa-
rów, to bezprecedensowy transport,
który będziemy w najbliższych tygo-

dniach powielać, będziemy ściągać jak
najwięcej sprzętu. Mamy do czynienia
z sytuacją dużych niedoborów sprzętu
na całym świecie. O taki transport sta-
rało się kilka państw. To, że samolot
mógł przylecieć do Polski, ten najwięk-
szy samolot transportowy świata, po-
przedziły też długie godziny negocjacji,
a wcześniej długie dni rozmów – pod-
kreślił Morawiecki. Premier podzięko-
wał prezydentowi  Andrzejowi Dudzie
za jego rozmowy z chińskim przywód-
cą Xi Jinpingiem, które – jak ocenił –
“udrożniły kanały komunikacji”.

Cyfry, choć hipotetycznie, zaczynają
układać się w jedną całość. Skąd 7 mln
maseczek? Bo zapewne była taka ilość
wcześniej zamówiona. An-124 przy-
wiózł pierwszą partię 6 mln sztuk za-
mówienia, a pozostała ilość 1 mln ma-
seczek przyleciała ostatnio. Ktoś coś na-
pisał, inny nie sprawdził no i wyszło raz
7 mln, innym razem tylko milion. 

Wozimy z Chin drogie powietrze?
– W samolocie było miejsce  na 250

ton, a przyleciało tylko 80. Przecież to
marnotrawstwo, marnujemy publicz-
ne miliony, można było wynająć kilka
samolotów, w sumie tańszych!!! – takie
były myśli przewodnie lansowane przez
liczne media i powtarzane przez inter-
nautów  jak papugi. Pomijając już argu-
mentacje pewnych polityków z byłej
górnej półki, np. że “ korzystanie z An-
tonowów to popieranie rosyjskiej myśli
technicznej”, wydawałoby się na pierw-
szy rzut oka, że może lepiej dwa An-
124, albo jeszcze inaczej? No bo byłoby
taniej...

Dopiero jednak wyjaśnienia prakty-
ków i specjalistów logistyki pomagają
zrozumieć, gdzie jest istota prawdy i
rozgrywek politycznych. Do kosztów
alternatywnego wykorzystania tańsze-
go AN-124 Rusłan i droższego An-225
odniósł się portal money.pl. 

“Wiele osób porównuje koszt przelo-
tu An-225 do wysłania do Polski dwóch
maszyn An-124, zwanych popularnie
Rusłanami. Szacunkowy koszt wynaj-
mu An-225 na lot z Chin sięga trzech
milionów dolarów, czyli ponad 12 mln
złotych.

Ostatnio dowiadywałem się o koszty
czarteru An-124. Cena jest wysoka –
dokładnie milion dolarów za lot z wy-
branego przez nas lotniska na południu
Chin. Co więcej – nie zawiera opłat lot-
niskowych. Ale nawet nie koszt czarte-
ru jest problemem, co dostępność ma-
szyn. Najbliższy wolny termin to ko-
niec maja. A to niewielu urządza – mó-
wił w rozmowie z money.pl przedsię-
biorca z południa Polski.

Właśnie sprawa dostępności maszyn
i konieczność szybkiego transportu by-

ła jednym z czynników przesądzają-
cych wybór An-225. Wyjaśnia to mini-
ster Jacek Sasin, szef resortu aktywów
państwowych, w rozmowie z  porta-
lem gazeta.pl: – Dzięki temu jednemu
lotowi mogliśmy zastąpić do około 10
lotów czarterowych samolotów LOT-u.
Następne transporty będą realizowane
przy użyciu samolotów LOT-u, które
spełniają rolę maszyn cargo – zapewnił
Sasin. –To już nie będą loty z użyciem
tego “supertransportowca”, bo on był do
wykorzystania incydentalnie – wyja-
śniał minister.

Rąbka tajemnicy finansowej uchyla
Piotr Chęciński z KGHM w rozmowie z
money.pl. 

– Koszt stanowi tajemnicę handlową
i nie możemy go podać. Ale zapewniam,
że byliby państwo zaskoczeni. To wprost
nieporównywalnie taniej w porówna-
niu do rozłożenia tego transportu na
kilka innych mniejszych samolotów. Wa-
runki finansowe były naprawdę świetne
– mówi  Piotr Chęciński, dyrektor Depar-
tamentu Komunikacji Korporacyjnej
KGHM. Dodaje też, że koszt trzeba liczyć
całościowo dla całej operacji.

– Na cenę na przykład maseczki skła-
da się jej wyprodukowanie, pozyska-
nie na rynku chińskim, dostarczenie na
lotnisko, zabezpieczenie, załadunek i
wysoki koszt odprawy celnej oraz logi-
styki związanej z transportem do Polski.
Jeśli rozdzielilibyśmy ten transport na
kilka lotów, byłoby o wiele drożej, za-
pewniam z ręką na sercu – mówi Piotr
Chęciński z KGHM.

Wątpiącym, czy jednak nie było to
głównie powietrze, warto przypomnieć
jak wyglądał luk bagażowy An-225,
otworzony bezpośrednio po wylądo-
waniu na Okęciu. Po podniesieniu dzio-
ba do góry palety były praktycznie przy
granicy luku, wypełniając go pod sufit.
Nieco szczegółów dodaje Sebastian Mi-
kosz, były prezes PLL LOT i Kenya Air-
ways w rozmowie z portalem gazeta.pl:
– To skomplikowana operacja logistycz-
na – mówił Mikosz. – Nie znamy jej
szczegółów, więc roztrząsanie teraz,
czy nie byłoby lepiej tym czy innym sa-
molotem, to takie nasze “polskie pie-
kiełko”.  Zwłaszcza że w tym wypadku
miało zostać wykorzystanych 1050 me-
trów sześciennych ładowni mającej
1200 metrów kubicznych. To 87,5 pro-
cent. Dobry wynik. Warto zwrócić uwa-
gę, że czasem lepiej coś przewieźć jed-
nym większym samolotem, niż dwoma
mniejszymi. Trzeba bowiem uwzględ-
nić między innymi koszt pustego lotu po
ładunek – tłumaczył Sebastian Mikosz.

W życiu, a zwłaszcza w mediach, to
jak z medalem –  każdy ma dwie strony.
Trzeba patrzeć na wszystkie. Zwłasz-
cza że czasem tych stron jest więcej.

Największy samolot świata w Warszawie

Z Chin przyleciały w nim maseczki
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Mija 80 lat od podjęcia
przez Komitet Centralny
Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego ści-
śle tajnej uchwały, na mocy
której NKWD (Narodnyj Ko-
missariat Wnutriennych
Dieł) rozpoczęło likwidację
ponad 20 tysięcy polskich
jeńców wojennych. 

Treść ściśle tajnej uchwały z 5
marca 1940 r. brzmi: „I. Polecić
NKWD ZSRR: 1) sprawy znajdują-
cych się w obozach dla jeńców wo-
jennych 14.700 osób, byłych pol-
skich oficerów, urzędników, ob-
szarników, policjantów, agentów
wywiadu, żandarmów, osadników
i służby więziennej, 2) jak też spra-
wy aresztowanych i znajdujących
się w więzieniach w zachodnich
obwodach Ukrainy i Białorusi 11
tys. osób, członków różnorakich
kontrrewolucyjnych organizacji,
byłych obszarników, fabrykantów,
byłych polskich oficerów, urzęd-
ników i uciekinierów ? rozpatrzyć
w trybie specjalnym, z zastosowa-
niem wobec nich najwyższego wy-
miaru kary ? rozstrzelanie. II. Spra-
wy rozpatrzyć bez wzywania
aresztowanych i bez przedstawia-
nia zarzutów, decyzji o zakończe-
niu śledztwa i aktu oskarżenia”.

Im strzelać nakazano!
Polaków mordowano w kilku

miejscach: w Katyniu, Kalininie,
Charkowie, Kijowie i Mińsku. Po-
mijając Stalina i kilku innych człon-
ków sowieckiego politbiura oraz
bezpośrednich wykonawców
zbrodni, motorem tajnej operacji
był kapitan bezpieczeństwa pań-
stwowego Piotr Soprunienko, od
1939 r. szef Zarządu ds. Jeńców
Wojennych NKWD. Jako główny

organizator i koordynator wszyst-
kich egzekucji polskich jeńców wo-
jennych wiosną 1940 r. codzien-
nie przekazywał komendantom
obozów w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie listy nazwisk ludzi
przeznaczonych do rozstrzelania.
Soprunienko stał na czele Zarządu
ds. Jeńców Wojennych do 12 lute-
go 1943 r., lecz pracował tam do
maja 1944 roku, piastując coraz
wyższe stanowiska. Był m. in. sze-
fem Zarządu NKWD i zarządu
spraw wewnętrznych. Służył też
w Zarządzie Kadr Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych ZSRR w
stopniu generała majora. W 1963
r. przeszedł w stan spoczynku. Ten
komunistyczny zbrodniarz nigdy
nie stanął przed sądem. W 1990 r.
był przesłuchiwany w sprawie
zbrodni katyńskiej przez prokura-
torów Generalnej Wojskowej Pro-
kuratury Federacji Rosyjskiej, jed-
nak odmówił udzielenia odpowie-
dzi na większość pytań. Zmarł w
dobrobycie śmiercią naturalną w
1992 r. 

Tajemniczymi postaciami byli
kombryg Wasilij Zarubin oraz puł-
kownik NKWD o czerwonej nalanej
twarzy, którego nazwiska nigdy
nie ustalono. Zarubin odegrał zło-
wrogą rolę w ludobójstwie polskich
oficerów w 1940 r.  Od innych en-
kawudzistów wyróżniał się wy-
twornymi manierami, ogładą, zna-
jomością kilku języków oraz wy-
jątkową wiedzą. Prowadził z polski-
mi oficerami niekończące się roz-
mowy na różne tematy, częstował
ich papierosami i kawą, wypoży-
czał książki. Polacy kompletnie nie
wiedzieli, z kim mają do czynienia
i czemu te na pozór przyjacielskie
kontakty mają służyć. Wiele lat
później okazało się, że Zarubin to as

sowieckiego wywiadu, legenda
NKWD, a jego zadaniem było pro-
wadzenie wyrafinowanej gry ope-
racyjnej w celu zwerbowania spo-
śród polskich oficerów najbardziej
perspektywicznej agentury, jak
również wytypowania jednostek
niepodatnych na współpracę z So-
wietami. Zarubin podobnie jak So-
prunienko, zmarł w dobrobycie w
1972 r.

Swianiewiczowi darowano...
Natomiast tajemniczy pułkow-

nik NKWD o czerwonej nalanej
twarzy pojawił się w obozie w Ko-
zielsku w czasie, gdy ruszyły przy-
gotowania do transportów. Nad-
zorował na stacji Gniazdowo roz-
ładowywanie transportów przy-
bywających tam z obozów w Ko-
zielsku oraz Ostaszkowie i prze-
wożenie jeńców bezpośrednio do
lasu katyńskiego pod kule egzeku-
torów. Zwykle stał na środku pla-
cu, z rękami w kieszeniach obszer-
nego płaszcza i w milczeniu spalał
kolejne papierosy. Z pewnością
miał dużą władzę, ponieważ pew-
nego dnia nagle wszedł do jedne-
go z wagonów, wywołał nazwi-

sko Stanisława Swianiewicza
(1899-1997), polskiego uczone-
go, profesora ekonomii, prawnika,
pisarza i sowietologa i wydzielił
go z transportu śmierci. Uratowa-
ny Polak do końca swoich dni nie
poznał zasad dialektycznych decy-
zji NKWD. Sowieci dokonując
zbrodni katyńskiej darowali życie
395 polskim jeńcom. Nie wiado-
mo, jaki był prawdziwy powód.

W 1993 r. Dmitrij Tokariew, by-
ły szef Zarządu NKWD obwodu
kalinińskiego, zeznał, że w likwi-
dacji wiosną 1940 r. ponad 20 ty-
sięcy polskich jeńców wojennych
brało ogółem udział 125 funkcjo-
nariuszy NKWD. Jego zeznanie
potwierdza treść rozkazu numer
001365 wydanego przez Ławren-
tija Berię, ludowego komisarza
bezpieczeństwa ZSRR, po zakoń-
czeniu operacji katyńskiej, na mo-
cy którego taka właśnie liczba
funkcjonariuszy została nagrodzo-
na „za pomyślne wykonanie za-
dań specjalnych”. 

Głównymi egzekutorami byli
funkcjonariusze z Moskwy - Wasi-
lij Błochin, Nikołaj Siniegubow i
Michaił Kriwienko. Dowodził Bło-

chin, który woził ze sobą walizkę
pełną niemieckich pistoletów Wal-
ther PP, codziennie rano spraw-
dzając ich stan techniczny. Mówi
Tokariew: „Już pierwszego dnia
zobaczyłem całą tę grozę. Błochin
włożył swoją odzież specjalną:
brązową skórzaną czapkę, długi
skórzany brązowy fartuch i skó-
rzane brązowe rękawice do łok-
ci, po czym zarepetował pistolet.
Wyszedłem z pomieszczenia”. 

Likwidacja elity
Majorowi Wasilijowi Błochino-

wi, który rolę super cyngla sowiec-
kich tajnych służb pełnił od roku
1924, przypisuje się osobistą likwi-
dację od 10 do 15 tysięcy osób.
Oprawca zmarł w 1955 r. w Mo-
skwie oficjalnie na atak serca. Jed-
nak według Dmitrija Tokariewa po-
pełnił samobójstwo po odebraniu
mu rok wcześniej postanowieniem
Rady Ministrów ZSRR stopnia ge-
nerała „jako osobie, która zdyskre-
dytowała się w czasie pracy w orga-
nach i niegodna jest zaszczytnego
stopnia generalskiego”.

Dokonując mordu zwanego ka-
tyńskim Sowieci pozbyli się
ogromnej liczby nauczycieli, leka-
rzy, przemysłowców, inżynierów,
humanistów, pisarzy, uczonych, a
także wielu zawodowych oficerów
– elit zdolnych do odbudowy pań-
stwa. W rękach NKWD znaleźli się
ludzie stanowiący zagrożenie dla
realizacji planów Stalina podboju
Polski, zdecydowani przeciwsta-
wić się aneksji kraju przez Moskwę
i doświadczeni w konspiracji. Po-
nad połowę ofiar stanowili zmobi-
lizowani oficerowie rezerwy. Po
wojnie Sowieci usiłowali obciążyć
winą za zbrodnię Niemców, ale
Trybunał Norymberski nie przyjął

spreparowanych dowodów i zdjął
sprawę Katynia z wokandy. 

W latach dziewięćdziesiątych
Generalna Wojskowa Prokuratura
Federacji Rosyjskiej wszczęła po-
stępowanie w sprawie zbrodni ka-
tyńskiej (Ugołownoje dieło nr
159), czyli “Sprawa karna/krymi-
nalna nr 159”, jednak pomimo
zgromadzenia obszernego mate-
riału dowodowego w okresie pre-
zydentury Borysa Jelcyna, decyzją
jego następcy Władimira Putina
zostało ono zamknięte bez żad-
nej konkluzji. Według Kremla, ma-
sowy mord w Katyniu nie był ani
zbrodnią przeciwko ludzkości, ani
przestępstwem, które określa się
jako represję stalinowską czy ludo-
bójstwo. Oznacza to ni mniej, ni
więcej, że zdaniem Moskwy – żad-
nego mordu w Katyniu nie było.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t .  w i k i p e d i a

Mój dziadek, porucznik Wojska
Polskiego Józef Dąbrowski zo-
stał zamordowany 80 lat temu
w Katyniu. Tej prawdy nie zna-
łem długo. Ojciec, powstaniec
warszawski, wywieziony do
niewoli niemieckiej w sierpniu
1944 roku, przez wiele lat, po
powrocie do kraju nie ujawniał
faktów niewygodnych dla ów-
czesnej władzy, a mnie próbo-
wał chronić przed poznawa-
niem ponurej przeszłości. 

Dopiero w ostatnich latach życia,
po przełomie 1989 roku, zaangażował
się w działalność Stowarzyszenia Ro-
dzin Ofiar Katyńskich i udostępnił
przechowywane po swym ojcu pamiąt-
ki. Dzięki temu dowiedziałem się, że
mój dziadek Józef Dąbrowski zgłosił
się ochotniczo do wojska po wybuchu
wojny i jestem dziś w posiadaniu kopii
dokumentu sporządzonego przez
NKWD 9 kwietnia 1940 roku, z które-
go wynika, że przebywał w obozie dla
jeńców wojennych w Kozielsku (str.
454, poz. 68), a w spisie ekshumowa-
nych zwłok w Katyniu, sporządzonym
przez Delegaturę PCK w Szwajcarii,
figuruje w ewidencji pod numerem
1557. Dopiero wtedy poznałem długo
ukrywaną, przemilczaną i fałszowaną
przez komunistyczne władze prawdę,
przestudiowałem dokładnie zbiór opu-
blikowanych dokumentów i ujawnio-
ne źródła historyczne. Obejrzałem tak-
że wstrząsający film dokumentalny o
Katyniu naszego ursynowskiego reży-
sera Józefa Gębskiego.

Osobiście do rodziny dziadka, do
dziś mieszkającej w Strachocinie koło
Sanoka, gdzie się urodził, dotarłem
dopiero w 2009 roku z okazji ogólno-
polskiego programu edukacyjnego Ka-
tyń – ocalić od zapomnienia, gdzie
wraz z synem Piotrem zasadziliśmy
dąb pamięci.

W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
napisałem wiersz:
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Wtedy wiosną w 40. roku
Byłem, wnuku, polskim żołnierzem.

Za to – kula w łeb. Bez wyroku.
Lecz godności nikt nie odbierze.

Zawiniłem: byłem Polakiem.
Nie zobaczę cię nigdy, wnuku.

Ale wrócę! I będę ptakiem

Wśród katyńskich sosen i buków.

Prawda przetrwa w pamięci świadków,
A z nią biało-czerwone kwiaty.
Nie zapomni o Tobie, dziadku,

W 2010. Katyń.

Wiersz został wydrukowany w Pas-
sie w czwartek 8 kwietnia 2010 (nr
14/503), dwa dni przed kolejną naro-
dową tragedią, jaką była równo  10 lat
temu katastrofa smoleńska.

Tego tragicznego dnia jechałem au-
tobusem z Bukowiny Tatrzańskiej,
gdzie tradycyjnie spędzałem wielka-
nocne święta, do Krakowa, na swoje
kolejne Spotkanie z piosenką. Wszyscy
jadący ze mną z niedowierzaniem i
przerażeniem słuchali radiowych ko-
munikatów. Do końca tliła się iskierka
nadziei. Potem były już tylko łzy i przy-
gnębienie.

W katastrofie zginął Prezydent RP
Lech Kaczyński, jego żona Maria i
wielu, wielu wspaniałych ludzi, poli-
tyków, wojskowych, artystów i du-
chownych. Jak na ironię, zginęli,
chcąc oddać hołd pomordowanym w
Katyniu.

Wtedy, mimo woli, przyszedł mi na
myśl recytowany ongiś w szkole
wiersz Juliusza Słowackiego i zanim
dotarłem do Krakowa, pod wpływem
pierwszego impulsu, powstał mój
tekst upamiętniający to tragiczne wy-
darzenie. Kilka dni później został wy-
drukowany w ursynowskim tygodni-
ku Sąsiedzi, w którym pełniłem w
tym czasie funkcję zastępcy redakto-
ra naczelnego.
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Ciężko nam, Boże!
Dlaczego na Wschodzie

Przelałeś znowu polską krew 
swych synów?

Nie dość męczeństwa? Nie dość łez 
w narodzie?

Powstańczych czynów?
Nie dość bitewnych pól okrytych 

chwałą?
Jeszcze ci mało?!

Jak mogłeś, Boże, bez nadziei śladu,
Na śmierć skazywać kolejną ofiarę?

Kim chcesz być dla nas, 
współczesnych Konradów?

Bogiem czy carem?
Wryje się w pamięć tragiczna sobota:

Polska Golgota!

A może chciałeś nas w bólu 
zjednoczyć?

Byśmy się stali lepsi, chociaż smutni.
Może wygarnąć chciałeś prosto w oczy:

Dość waszych kłótni!
Niech po tych bliznach trwały 

ślad zostanie:
Opamiętanie!

Pamiętam, że już wtedy dręczyła
mnie myśl, że tragedię spowodowała
polska niefrasobliwość i bylejakość.
Byliśmy przecież wszyscy świadkami
wcześniejszych przepychanek pomię-
dzy kancelarią Prezydenta i Premie-
rem (Ja i moja kancelaria przygotuje-
my wizytę w Smoleńsku. Tusk i rząd
mają się do tej wizyty nie wtrącać –
wypowiedź Lecha Kaczyńskiego; Każ-
dy kto będzie próbował zmienić miej-
sce lądowania prezydenckiego samo-
lotu zostanie oskarżony o utrudnianie
Prezydentowi RP sprawowania wła-
dzy – wypowiedź Jarosława Kaczyń-
skiego w TVP).

Kilka dni wcześniej odbyła się już w
Katyniu uroczystość z udziałem pre-
mierów Polski i Rosji, kancelaria Pre-
zydenta chciała jednak za wszelką ce-
nę postawić na swoim, próbując w ten
spektakularny sposób zainaugurować
kampanię wyborczą. Wcześniejsze in-

cydenty z lotem Prezydenta do Gruzji,
nagminne łamanie procedur, nieprze-
szkolona załoga, zignorowanie mgły,
brak decyzji o wyborze lotniska zapa-
sowego, działania sprzeczne ze zdro-
wym rozsądkiem, niechybnie prowa-
dziły do katastrofy. Wszystkie moje
przypuszczenia, choć przecież nie je-
stem specjalistą w tej dziedzinie, po-
twierdziły niebawem wyniki prac Ko-
misji Tatiany Anodiny, a później pol-
skiej Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych pod kierunkiem Macieja La-
ska. Oczywiście, wciąż są one kwe-
stionowane przez obecne władze i
podważane przez lansowanie absur-
dalnych teorii o spisku, zamachu, wy-
buchu, w celu zdyskredytowania prze-
ciwników politycznych, przez żerują-
cą na nieszczęściu Komisję Antoniego 
Macierewicza.

Ujawnione stenogramy zapisu roz-
mów w kokpicie bezpośrednio przed
tragiczną godziną 8.41 (w tych wa-
runkach nie damy rady usiąść, musimy
próbować do skutku, nie ma decyzji
Prezydenta co dalej robimy, zmieścisz
się śmiało) nie budzą jednak żadnych
wątpliwości i są tego niezaprzeczal-
nym dowodem.

Tragedia smoleńska była drama-
tem, który jak wiele innych historycz-
nych wydarzeń, jednoczył wszystkich
Polaków. Do dziś pamiętamy obraz
tysięcy ludzi z płonącymi zniczami na
Krakowskim Przedmieściu. Ale ta jed-
ność została zaprzepaszczona. Kata-
strofa została cynicznie zawłaszczo-
na i wykorzystana do prowadzenia
brudnej walki politycznej. Stała się
dla niektórych paliwem i trampoliną
do zdobycia władzy.

Problem ten podnosiłem już w
pierwszą rocznicę katastrofy smoleń-
skiej, w wierszu, który ukazał się w
Passie 14 kwietnia 2011 roku (nr
15/553).
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Przed Pałacem, jak wtedy, znów 
gromadzą się tłumy,

Tylko jakoś inaczej dziś na siebie patrzymy:
Zamiast dawnej jedności, zamiast

chwili zadumy,
Podzieleni, wzniecamy polityczne zadymy.

Ty, co jątrzysz i dzielisz, znów 
chcesz stanąć na czele,

Choć masz prawo do bólu, 
bo przeżyłeś śmierć brata,

Zamilcz, proszę! Cierpienie 
uczcij ciszą w kościele,

Nie podburzaj Rodaków, nie podpalaj
nam świata!

Po 10 latach podziały są jeszcze głęb-
sze, podsycono wzajemną nienawiść,
doprowadzono do skłócenia narodu.
W dziesiątą rocznicę katastrofy byli-
śmy świadkami żenujących scen, o
godnym uczczeniu 80. rocznicy zbrod-
ni katyńskiej jakoś zapomniano.

Organizatorzy feralnego lotu do
Smoleńska mają dziś organizować wy-
bory prezydenckie w okresie wszech-
ogarniającej pandemii koronawirusa.
To znów, jak przed 10 laty dążenie za
wszelką cenę do postawienia na swo-
im, igranie z ogniem, będące zagroże-
niem dla życia wielu z nas. Dążenie
do władzy, jak widać, skutkuje bra-
kiem wszelkich zahamowań.

Prawda o zbrodni katyńskiej zosta-
ła wyjaśniona po latach. Kłamstwa
smoleńskie też wcześniej czy później
zostaną zdemaskowane. Może jednak
warto zrobić to już teraz? Pewnie uczy-
niłby to sam prezydent Lech Kaczyński,
skądinąd autentyczny opozycjonista z
czasów PRL, który – trzeba trafu – oso-
biście awansował mojego dziadka po-
śmiertnie na kapitana. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Katyń – zbrodnia, o której przycichło...

Dwie rocznice, które przeżywam osobiście

PPoommnniikk KKaattyyńńsskkii ww NNiilleess ww CChhiiccaaggoo..

MMaassoowwyy ggrróóbb ooffiicceerróóww - eekksshhuummaaccjjaa 11994433..

ZZddjjęęcciiee zz 11994433 rrookkuu zz eekksshhuummaaccjjii
cciiaałł ppoollsskkiicchh ooffiicceerróóww zzaammoorrddoo-
wwaannyycchh pprrzzeezz NNKKWWDD ww KKaattyynniiuu..

Gucin Gaj to fragment Skarpy Ursynow-
skiej owiany masońskimi tajemnicami.
Pod zabytkowym kościołem św. Katarzy-
ny znajduje się tunel, który miał służyć
jako miejsce spotkań warszawskiej loży. 

Zaledwie kilkadziesiąt metrów od kościoła św.
Katarzyny przy Dolince Służewskiej znajduje się
historyczne założenie  Gucin Gaju, czyli parku
należącego do dóbr Potockich. Nazwa pochodzi od
imion dzieci Stanisława Kostki Potockiego – Nata-
lia otrzymała Natolin, Maurycy – Morysin, zaś
August – Gucin. Wraz z terenami do rekreacji Au-
gust otrzymał XVIII-wieczny dworek. W pobli-
skich terenach uporządkowano stawy i założono
gaj. Niestety, już za kolejnych zarządców – Branic-
kich założenie parkowe dziczało i wracała dawna
przyroda charakterystyczna dla doliny Wisły. 

Masońskie spotkania i... konstytucja?
Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawi-

cieli polskiego Oświecenia, polityk, pisarz wpro-
wadził się do istniejącego już dworku, powstała
także oficyna dla gości i altana widokowa. W miej-
scu tym spotykali się przedstawiciele ówczesnych
elit, często należący, podobnie jak Potocki, do po-
pularnego wówczas ruchu masońskiego. Wykła-
dy, spotkania naukowo-literackie, odczyty to by-
ła codzienność dworku Potockich. 

Bardzo prawdopodobne, że na tych spotka-
niach omawiany był kształt przyszłej konstytucji
Rzeczypospolitej, której współautorem był Po-
tocki, którego uważano wówczas zarówno za jed-
nego z liderów ruchu masońskiego, jak i elity in-
telektualnej w Warszawie. Początkowo działał w
stronnictwie króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, później zaś związał się z popierającymi
francuską rewolucję polskimi jakobinami i na-
poleonistami. 

Tajemniczy korytarz
Po upadku Konstytucji 3 Maja i rozbiorach Po-

tocki nie zaprzestał swojej naukowo-społecznej
działalności. Przebudowano dworek latach 1817-
1821 według planów osobistego autorstwa S.K.
Potockiego.  Budowę sfinalizowała po jego śmier-
ci żona polityka, Aleksandra. We wnękach po-
wstały podobizny wybitnych i zasłużonych dla
Polski osobistości tamtej epoki, a zwłaszcza twór-
ców Konstytucji 3 Maja, do których należał jej
mąż Stanisław Kostka Potocki.

Dla potrzeb masońskich misteriów Potocki ka-
zał wymurować katakumby w stylu romantycz-
nym. Miejsce wybrał osobiście – na skarpie wi-
ślanej, między kościołem św. Katarzyny a wsią
Służew – i ochrzcił imieniem swego wnuka Gusta-

wa. Podziemny, kolebkowo sklepiony korytarz li-
czył 60 m długości, posiadał symetrycznie roz-
mieszczone wnęki i nisze. Wejście wiodło przez im-
ponujący pawilon i według przekazów, miały się
w nim odbywać spotkania i parareligijne uroczy-
stości masonerii. 

Bywali tu m. in.: Stanisław Staszic, Julian Ursyn
Niemcewicz, Samuel Bogumił Linde, Zygmunt
Vogel, Marcin Badeni, Czartoryscy, Mostowscy.
Po napoleońskiej klęsce Potocki zręcznie prze-
orientował politykę masonerii na przyjazną caro-
wi Aleksandrowi I (również wolnomularzowi).
Przychylność cara skończyła się w 1819 r., gdy
major Walerian Łukasiński założył Wolnomular-
stwo Narodowe, którego celem było działanie na
rzecz ludzkiego traktowania żołnierzy. Władca
uznał organizację za wyjątkowo niebezpieczną, jej
twórca jako więzień stanu spędził w twierdzy 46
lat życia. W 1821 r. Aleksander zakazał działalno-
ści wolnomularskiej w Imperium Rosyjskim, uzna-
jąc je za siedlisko spisków. Śmierć Potockiego w
tym samym roku spowodowała powolny rozpad
warszawskich lóż masońskich. Już nigdy w histo-
rii wolnomularze nie znaczyli tyle w Warszawie.
Dawny, obrzędowy korytarz stał się spiżarnią na
ziemniaki i ogórki. 

Śladami tajemnicy 
Kim więc byli polscy masoni? Profesor Tadeusz

Cegielski na pytanie – „Czym jest wolnomular-
stwo?” – odpowiedział: “Ruchem, który stawia
sobie za cel duchowe doskonalenie jednostki i
braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i
poglądów. Opiera się na systemie etycznym wy-
rażonym w obrzędach wtajemniczenia. Właśnie
obrzędowość odróżnia wolnomularstwo np. od
różnych kierunków filozoficznych. Rytuał nie
jest dodatkiem, nie jest formą masonerii. Jest
masonerią”.

Sam korytarz masonów przetrwał do dzisiaj i
w internecie można odnaleźć filmy z jego eksplo-
racji. Wybierając się samemu, należy pamiętać,
że obecnymi gospodarzami “katakumb” są chro-
nione nietoperze. Przetrwał również dworek Po-
tockich, obecna siedziba rektoratu Szkoły Głów-
nej Gospodarki Wiejskiej. W jego elewacji znaj-
dziemy popiersia masońskiej elity Rzeczypospo-
litej czasów upadku. Obok znajdowało się też
symboliczne mauzoleum w stylu neogotyckim,
postawione w 1836 Stanisławowi Kostce Potoc-
kiemu i jego żonie Aleksandrze z Lubomirskich
Potockiej przez ich syna Aleksandra. Obecnie
jednak zostało przeniesione i znajduje się w po-
bliżu pałacu w Wilanowie. 

P i o t r  C e l e j

Masońskie tajemnice Slużewa
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W okresie międzywojennym, jed-
nym ze sposobów zespolenia po-
dzielonych zaborami ziem pol-
skich było wznoszenie  w róż-
nych częściach państwa styli-
stycznie zunifikowanych obiek-
tów administracji publicznej
oraz budynków dla pracowni-
ków i funkcjonariuszy państwo-
wych. Częścią tego programu
był utworzony (przy Minister-
stwie Spraw Wojskowych) Fun-
dusz Kwaterunku Wojskowego
(FKW). Powołany został 2
czerwca 1927 r. przez Józefa Pił-
sudskiego – ówczesnego mini-
stra spraw wojskowych. 

Było to rozporządzenie wyko-
nawcze do ustawy o zakwate-
rowaniu wojska w czasie poko-

ju (z 15.07.1925).  Przewodniczącym
Zarządu FKW z urzędu był Minister
Spraw Wojskowych bądź jego zastępca.
W skład Zarządu oprócz przedstawi-
cieli różnych ministerstw wchodził tak-
że jeden przedstawiciel samorządu te-
rytorialnego, którym był radny Rady
Warszawy (wybierany przez tę Radę).

P rojektanci obiektów FKW wyła-
niani byli w drodze konkursów.
Kierownictwo Funduszu przy-

jęło zasadę, iż projektanci mają pełną
swobodę pod względem „stylistycznym”,
ale budynki muszą być jednak symbo-
lem epoki, w której zostały wzniesione.
Przede wszystkim mają dobrze służyć

celom, dla jakich powstały.  Projektanci
skrępowani byli określoną odgórnie wiel-
kością pomieszczeń i warunkami kon-
strukcyjnymi budynków. Najmniejsze
mieszkania, składające się pokoju, kuch-
ni i „przynależności”, nie mogły mieć wię-
cej niż 45 m kw., największe mieszkania
– czteropokojowe mogły mieć do 120 m
kw.  Wielkość przydzielanego mieszkania
zależała od stopnia oraz stanowiska w
siłach zbrojnych. Wysokość budynków
FKW  była zależna od miejsca, w którym
je budowano, ale jednocześnie – ze
względów ekonomicznych – starano się,
aby były maksymalnie wysokie. W na-
rzuconych projektantom warunkach
technicznych istotne były ogniotrwałe
stropy i klatki schodowe,  żelbetowe da-
chy, licowane ściany zewnętrzne. 

Budynki wyposażone były w ła-
zienki oraz zaopatrzone w wo-
dę, kanalizację, elektryczność

oraz gaz w miejscowościach, gdzie on
akurat był dostępny. Wszystkie budyn-
ki FKW podlegały rygorystycznym prze-
pisom związanym z obroną przeciw-
lotniczą i przeciwgazową. Przyjęto za-
sadę, że ze względu na częstą zmianę
lokatorów mieszkania w budynkach
FKW muszą być projektowane i wyko-
nywane na „niezniszczalność”. Podłogi
z klepki dębowej, posadzki z terakoty
oraz glazura w pomieszczeniach sani-
tarnych.  Wszystkie materiały musiały
być krajowe.  Prace przy realizacjach
FKW wykonywane były przez firmy wy-
łaniane w drodze publicznych przetar-
gów. Ze względu na fakt, że domy pod-
oficerów miały mieszkania bardzo ma-
łe, ale wyposażone w urządzenia sani-
tarne takie same jak mieszkania dla ofi-
cerów, koszt metra kwadratowego
mieszkań podoficerskich był wyższy niż
w mieszkaniach oficerskich.

Władze Funduszu decydowa-
ły o stronie finansowej, or-
ganizacyjnej i technicznej i

one przeprowadzały badanie stanu bu-
dynków będących w budowie i wykoń-
czonych. W ogólnych kosztach prze-
znaczonych na budowę podział wydat-
ków był następujący: roboty budowla-
ne i instalacyjne  -  95,28%; projekt i
kosztorysy – 0,97%; nadzór - 2,63%;
administracja (centralna) - 1,12%.

Ze środków Funduszu wzniesione zo-
stały budynki mieszkalne w 64 miejsco-
wościach na całym terytorium Rzeczy-
pospolitej, w tym także w Warszawie. 

Fundusz Kwaterunku Wojskowego
miał obowiązek budować na gruntach
państwowych, jednak w przypadku ich
braku miał też prawo nabywać tereny
pod budowę, także w trybie wywłasz-
czenia. Budynki starano się lokować w
sąsiedztwie jednostek wojskowych, czy-
li w większości na terenach Skarbu Pań-
stwa, których znaczne obszary przeję-
ła Polska od skarbu rosyjskiego, na pod-
stawie art. 12. Pokoju Ryskiego.

Mieszkania służbowe (z zaso-
bów FKW) przysługiwały
tylko oficerom i żonatym

podoficerom zawodowym w służbie
stałej w stanie czynnym.  Podoficerowie
nieżonaci i szeregowcy kwaterowani
byli w koszarach, których wiele nowo-
czesnych kompleksów także wówczas
wybudowano (np. w Kielcach i Brze-
ściu). W przypadku przeniesienia w
stan spoczynku lub zwolnienia ze służ-
by czynnej, kwatera musiała być opróż-
niona pod rygorem eksmisji przepro-
wadzanej przy użyciu Żandarmerii Woj-
skowej. Mieszkania służbowe wojsko-
wych znajdowały się w wyłącznej dys-
pozycji władz wojskowych i zależały od
czasu i wymagań tej służby. Wymiary
kwater oraz wysokość czynszu ustalała
Rada Ministrów, a lokale przydzielał
komendant garnizonu.  Czynsz opła-
cany był w drodze potrąceń  z uposaże-
nia zakwaterowanej osoby. Czynsze szły
na konto Funduszu z przeznaczeniem

na budowę dalszych domów oraz  bie-
żącą konserwację, remonty, a także ad-
ministrację istniejących obiektów. W
okresie do wybuchu II wojny świato-
wej łącznie na terenie Polski z Funduszu
Kwaterunku Wojskowego  wybudowa-
no ok. 8 tysięcy mieszkań,  a także pew-
ną liczbę budynków użyteczności pu-
blicznej, m. in. Budynek Szpitala Okrę-
gowego im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie w Alejach Niepod-
ległości 218 (nieukończony do wybuchu
wojny) oraz budynek tzw. Sądów na
Lesznie, obecnie pod adresem al. Soli-
darności 127.

B odajże najsłynniejszym bu-
dynkiem FKW w Warszawie
jest  „Dom bez Kantów” przy

Krakowskim Przedmieściu 11. Wybu-
dowany został w latach 1933–35 we-
dług projektu Czesława Przybylskiego,
przy współpracy Stefana Bryły.  Budy-
nek jest  najlepszym przykładem war-
szawskiej szkoły architektonicznej okre-
su międzywojennego.  Na budynku
umieszczona jest pamiątkowa tablica
(chociaż nie pochodzi z tego obiektu),
z podstawowymi informacjami o Fun-
duszu. W Warszawie w okresie 1927 –
1939 zrealizowano największą liczbę
obiektów finansowanych z Funduszu
Kwaterunku Wojskowego.  Najwięk-
szym budynkiem mieszkalnym (dla
oficerów) jest ogromny blok na terenie
porosyjskich Koszar Artyleryjskich (Al.
Niepodległości - Nowowiejska - Krzy-
wickiego - Koszykowa), zrealizowany
w narożniku Al. Niepodległości i Koszy-
kowej (Al. Niepodległości 243/245,
Koszykowa 79a).  Projektantami jego
byli: Romuald Gutt i Józef Jankowski.
Gmach wzniesiony został w latach
1932-1933. Na tym samym terenie, ale
w narożniku Nowowiejskiej i Krzywic-
kiego  (Nowowiejska 28),  wg projektu
Jana Redy w 1935 r. wzniesiono duży
modernistyczny budynek z mieszka-
niami dla oficerów. 

I nnym terenem intensywnej dzia-
łalności FKW w Warszawie były
obszary stanowiące esplanadę

rosyjskiego fortu na Golędzinowie. W
obrębie tej esplanady Rosjanie wybudo-
wali koszary dla 2. Orenburskiego Puł-
ku Kozaków przy obecnej ul. 11 Listopa-
da (17/19) oraz po sąsiedzku koszary
dla 190. Węgrowskiego Pułku Piechoty
. W latach międzywojennych stacjono-
wał tam m. in. 36. Pułk Piechoty Legii
Akademickiej. Ze względu na stacjo-
nujące tam jednostki WP oraz fakt, iż te-
ren esplanady należał do Skarbu Pań-
stwa, wzniesiono w tej okolicy kilka bu-
dynków FKW. Przy ul. Ratuszowej 7/9
w latach 1927/28 wybudowano dom
dla oficerów. Projektantem był Czesław
Przybylski. Trochę dalej – Ratuszowa
17/19 powstał również oficerski budy-
nek, zaprojektowany  przez Aleksan-
dra Sygietyńskiego. Po sąsiedzku – ul.
Dąbrowszczaków 4 (dawniej Ratuszo-
wa 15),  w 1929 r. według projektu Ka-
zimierza Tołłoczki wybudowano kolej-
ny dom oficerski.  W tym mniej więcej
czasie (1928 r.) z północnej strony ko-

szar - ul. Starzyńskiego 12 (dawny ad-
res: 11 Listopada 15), wg projektu Juliu-
sza Dzierżanowskiego  wybudowano
blok z mieszkaniami dla podoficerów.
W sąsiedztwie poligonu w Remberto-
wie, przed 1935 r. wybudowano 3 blo-
ki mieszkalne dla podoficerów.

W końcu lat 30. XX w. na le-
wym brzegu Wisły w War-
szawie najwięcej budyn-

ków FKW powstało w sąsiedztwie Cy-
tadeli Warszawskiej, przy u. Krajew-
skiego 2, 2a, 6 i 8. Budynek przy Kra-
jewskiego 2a przeznaczony był dla
podoficerów, a jego projektantem był
Edgar Norwerth. Dwa budynki (ofi-
cerski i podoficerski) przed 1935 r. po-
wstały na Okęciu. W rejonie dawnych
koszar rosyjskiego 2. Keksholmskiego
Pułku Piechoty Lejb-Gwardii, tj. w ob-
rębie Rakowieckiej-Wiśniowej-Ba-
torego   i Puławskiej powstało kilka
budynków FKW. Wielorodzinny bu-
dynek dla podoficerów przy Puław-
skiej oraz także wielorodzinny budy-
nek dla oficerów przy Wiśniowej.

W 1937 r. ukończono budowę luk-
susowego (generalskiego) budynku
FKW na działce pomiędzy ulicami So-
lariego (5) i Rudawskiej (4) na Ocho-
cie, po sąsiedzku z obecną siedzibą
NIK. Autorem projektu był Stanisław
Fiszer (senior). Nieco dalej na Ocho-
cie, tj. przy Wawelskiej 7 w 1935 r.
powstał blok mieszkalny dla podofice-
rów zaprojektowany przez Rudolfa
Świerczyńskiego.

K olejne miejsce budowy obiek-
tów Funduszu, to sąsiedztwo
Łazienek, gdzie do 1915 r. sta-

cjonowały:  Lejb-Gwardyjski Pułk Uła-
nów Jego Wysokości oraz Lejb-Gward-
yjski Grodzieński Pułk Huzarów Jego
Wysokości. Budynki takie powstały przy
29 Listopada i ul. Ułańskiej (obecnie
Szwoleżerów). Ten ostatni przeznaczo-
ny był dla 48 rodzin podoficerów (łącz-
nie 1921,28 m2), a zaprojektowany zo-
stał przez Kazimierza Tołłoczkę. Także
wg projektu Tołłoczki wykonano budy-
nek dla oficerów (1350,30 m2) przy
ul. Czerniakowskiej, róg Huzarskiej
(której nie zidentyfikowałem).

W innych częściach Warszawy bu-
dynki Funduszu Kwaterunku Wojsko-
wego powstawały sporadycznie, np.
przy ul. Kozielskiej (budynek oficerski),
przy ul. Nalewki (budynek oficerski).
Fundusz Kwaterunku Wojskowego zre-
alizował także osiedle willi oficerskich
w sąsiedztwie Cytadeli Warszawskiej
(Żoliborz Oficerski).

Wyśrubowane normy jako-
ściowe,  dobre materiały
oraz staranny nadzór nad

przebiegiem realizacji w połączeniu z
talentem grupy wybitnych architektów
sprawiły, że większość budynków FKW
wzniesionych na terenie obecnej Pol-
ski przetrwała wojnę, lub nadawała się
do szybkiej odbudowy. Wielkość i ja-
kość mieszkań – szczególnie oficerskich
– sprawia, że pomimo upływu ponad 80
lat, należą do najlepszych zasobów
mieszkaniowych naszej stolicy.

Te budynki służą do dzisiaj!
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Fundusz Kwaterunku Wojskowego wzniósł przed wojną poważną substancję mieszkaniową
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Wybuch w elektrowni ato-
mowej pod Czarnobylem
był jedną z największych
katastrof XX wieku. Mło-
dzież wydarzenie kojarzy
przede wszystkim z seria-
lem tv, jednak wielu z nas
pamięta profilaktyczne pi-
cie płynu Lugola. 

Elektrownia jądrowa w Czar-
nobylu w czasach swej świet-
ności posiadała cztery reakto-
ry atomowe. Każdy z nich miał
moc maksymalną 1 GW. Odpo-
wiadało to około 10 proc. zapo-
trzebowania na energię elek-
tryczną na Ukrainie. Wydarze-
nia z kwietnia 1986 roku były
największą katastrofą ekolo-
giczną w historii Europy i do
dzisiaj mają wpływ na życie mi-
lionów ludzi. 

Nieudany 
eksperyment

Wszystko zaczęło się od eks-
perymentu, który został prze-
prowadzony 26 kwietnia. Test
miał wykazać, jak długo w sytu-
acji awaryjnej, po ustaniu napę-
du turbin generatorów parą z re-
aktora, energia kinetyczna ich
ruchu obrotowego będzie pro-
dukowała wystarczającą ilość
energii elektrycznej dla potrzeb
awaryjnego sterowania reakto-
rem. By dokładnie zmierzyć ten
czas, wyłączono system awaryj-
nego zasilania silnikiem spali-
nowym. Po sekundzie woda
miała 1200 st. C

To był eksperyment z rozkazu
Moskwy. Były to czasy, gdy roz-
kazy z Moskwy były najważniej-
sze i konieczne do zrealizowa-

nia. Proszę sobie wyobrazić, że
trzeba było wyłączyć cały sys-
tem bezpieczeństwa – wspomi-
nał Wołodymyr Wołczenko, ra-
townik, dowódca jednego z od-
działów likwidujących skażenie
po katastrofie w Czarnobylu,
wieloletni dyrektor TV w Dnie-
propietrowsku.

– Były dwa zbiorniki na wodę,
jeden na czystą, drugi na skażo-
ną. Coś jednak poszło nie tak.
Woda miała mieć podczas ekspe-
rymentu 300 stopni, niestety w
ciągu sekundy podgrzała się do
1200 stopni Celsjusza. W tej tem-
peraturze woda rozdziela się na
wodór i tlen. Wodór jak wiado-
mo potrzebuje tylko iskry, by wy-
buchnąć. I to właśnie się stało.

Reaktory z Czarnobyla wyko-
nane zostały w modelu RBMK-
1000. Gdy w rdzeniu pojawiała
się zwiększona ilość pary wod-
nej, zwiększała się ilość wytwa-
rzanej energii. Ta powodowała
zwiększenie ilości pary wodnej.
W ten sposób wzrastała łańcu-
chowo moc reaktora. Bez syste-
mów zabezpieczających i odłą-
czających wzrost energii nastąpi-
ła niekontrolowana reakcja ją-
drowa. Do katastrofy przyczyni-
ła się też okoliczna elektrownia.
Gdy 25 kwietnia rozpoczęto
przygotowania do eksperymen-
tu, jedna z elektrowni miała
przerwę w produkcji prądu.

Dyspozytornia w Kijonie na-
kazała opóźnienie przygotowań,
które polegały m. in. na obniże-
niu mocy do poziomu 50 pro-
cent. Niedoświadczeni operato-
rzy spowodowali też, że doszło
do nadmiernego wydzielania się

ksenonu-135, który silnie po-
chłania neutrony. Wysuwając
pręty reaktora w celu zwiększe-
nia mocy i rozpoczęcia ekspery-
mentu, spowodowano lawino-
wy przypływ mocy, który był
przyczyną wybuchu. Eksplozja
zniszczyła ważącą 1200 ton osło-
nę antyradiacyjną przykrywają-
cą reaktor. Wybuch był na tyle
silny, że rozerwał kanały pali-
wowe. Pręty reaktora się stopiły,
zaś skażona woda rozlała poza
osłaniającą kopułę. Najwięk-
szym problemem był jednak po-
żar, przez kilka dni płonęły ra-
dioaktywne bloki. Nad elektrow-
nią powstała chmura radioak-
tywnego pyłu. W ciągu dwóch

dób zmarło 30 pracowników
elektrowni, którzy pracowali
przy reaktorze.

Podjęto akcję gaśniczą. Przede
wszystkim używano zrzucanych
z samolotów i śmigłowców ty-
sięcy ton piasku, boru, dolomitu,
gliny i ołowiu. Większość z
uczestników akcji jednak nie by-
ła odpowiednio zabezpieczona.
– Ja sam poszedłem do akcji li-
kwidowania szkód jako ochot-
nik. Każdy z nas zajmował się
czymś konkretnym – jedni ko-
pali kanały, inni natomiast zaj-
mowali się skażeniem ziemi –
wspomina Wołczenko.

Katastrofa 
na cały region

Ewakuowanych zostało 450
tys. osób. Przez sześć dni wiatr
gnał radioaktywną chmurę w
stronę Polski i Białorusi. Kata-
strofa więc zmieniła los milio-
nów ludzi, ponieważ ich dzieci
mogą przekazywać wadliwe ge-
ny. Białoruś szacuje całkowity
koszt zabezpieczenia i odszko-
dowań w okresie 30 lat na 235
miliardów dolarów. Ukraina nie
chce podać wydatków, ale wia-
domo, że wahały się między 5 a
22 proc. budżetu kraju w po-
szczególnych latach. Wciąż też
nie wiadomo, ile dokładnie osób
może posiadać uszkodzenia ge-
netyczne. Status osoby poszko-
dowanej w wyniku katastrofy w
Czarnobylu ma milion dzieci i
dwa miliony dorosłych. Przy-

znawany on był jednak momen-
tami mocno na wyrost i zapew-
ne służy do wyłudzania rent i
świadczeń. 

W gazetach cisza, 
na bazarku szok 

A jak wybuch i radioaktywną
chmurę wspominają warszawia-
cy? Stołeczne gazety informację
o awarii elektrowni atomowej
podały dopiero cztery dni po wy-
buchu, czyli 30 kwietnia 1986
roku. Myliłby się jednak ten, kto
myśli, że informacje były na czo-
łówkach wydań krajowych.
Ważnejsze były wtedy m. in. ob-
chody 1 maja czy wyniki w gór-
nictwie. Katastrofę nazywano
“awarią” i nie poinformowano o
możliwych skutkach dla miesz-
kańców Polski. ‘Życie Warszawy’
w niewielkiej notatce pisało:
„Awaria reaktora atomowego w
rejonie stolicy Ukraińskiej SRR.
Trwają prace specjalnej komisji
rządowej pod kierunkiem Zbi-
gniewa Szałajdy”. 

Powołując się na szwedzkich
ekspertów, zapewniano:
“Wzrost radioaktywności wywo-
łany tą awarią elektrowni nie
przekroczył nawet poziomu reje-
strowanego w wielu blokach
mieszkalnych w krajach skandy-
nawskich, które zostały zbudo-
wane przy wykorzystaniu popio-
łów z elektrowni zawierających
słabo promieniujący radon”. W
kolejnych dniach władze zaczy-
naja jednak działać. W rejonach,

w pobliżu których znajdowała
się “radioaktywna chmura”, na-
kazano pozostanie w domach,
zamknięto szkoły i rozpoczęto
wydawanie płynu Lugola. 

– Pamiętam ten okropny smak
płynu rozdawanego w aptece.
W sklepach i na ulicach wtedy
wszyscy mówili ściszonym gło-
sem o Czarnobylu, który mnie,
wówczas uczniowi podstawow-
ki, kojarzył się z czymś bardzo
niedobrym. To uczucie lekkiej
paniki było wtedy wyczuwalne
na ulicach – mówi Romuald,
mieszkaniec Warszawy. 

Swoje wspomnienia też ma
Jacek, były harcerz: 

– Pierwszy Maja. Jakaś impre-
za. Moja drużyna w niej uczest-
niczy. Jest straszliwy upał. Po-
nad 30 stopni Celsjusza,. Prowa-
dzimy punkt pierwszej pomocy.
Rozdajemy wodę, itp. Kilka mie-
sięcy później (chyba po waka-
cjach) dowiadujemy się, że har-
cerka z innej drużyny, która też
wtedy z nami pracowała jest
ciężko chora na białaczkę. Nie-
długo później umiera.

Awarię w Czarnobylu osta-
tecznie udało się powstrzymać,
bo wyrządziła powazne szkody
głównie w zasięgu lokalnym.
Ostatecznie dopiero w lipcu
2019 zamknięto szczątki reak-
tora nowym płaszczem, pod któ-
rym będzie przebywał przez ko-
lejne setki lat. 

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

Zużyte środki ochronne stanowią zagro-
żenie rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa. Dlatego mieszkańcy, po użyciu jed-
norazowych rękawiczek i maseczek, po-
winni bezzwłocznie wyrzucić je do kosza
na odpady zmieszane. 

W związku ze stanem epidemii, od czwartku -
2 kwietnia, sklepy muszą zapewnić klientom rę-
kawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Dodatko-
wo rząd wprowadził od czwartku, 16 kwietnia,
obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach pu-
blicznych. 

Jak zaleca Główny Inspektorat Sanitarny, aby
prawidłowo zdjąć rękawice, powinniśmy złapać
palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka
i ściągnąć ją (bez dotykania skóry), wywracając rę-
kawicę wewnętrzną stroną na wierzch. Następnie,
ruchem ślizgowym włożyć palce gołej dłoni mię-
dzy drugą rękawicę a nadgarstek i zdjąć rękawi-
cę, zwijając ją wzdłuż dłoni. Potem naciągnąć na
trzymaną w palcach rękawicę i obie wyrzucić do
kosza oraz zdezynfekować ręce.

Sanepid przypomina również, że przed nałoże-
niem maski musimy umyć ręce wodą i mydłem lub
płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Następ-
nie powinniśmy zakryć nos i usta maską, upewnia-
jąc się, że między twarzą a maską nie ma przerwy
i materiał dobrze przylega. Staramy się nie doty-
kać maski podczas jej używania, a jeśli to zrobimy
- umyć dłonie lub je zdezynfekować. Maskę powin-
niśmy wymienić na nową, gdy tylko będzie wilgot-
na. GIS przypomina, abyśmy nie używali ponow-
nie masek jednorazowych. Aby zdjąć maseczkę
bezpiecznie, musimy chwycić ją z tyłu, za wiąza-

nie, a potem zdezynfekować dłonie. Nie wolno
dotykać przodu maski.

Miejskie służby oczyszczania na bieżąco sprzą-
tają ulice, chodniki oraz przystanki. To samo do-
tyczy parków. W przypadku sklepów i innych pry-
watnych nieruchomości, ich właściciele zobowią-
zani są do sprzątania terenu. Pracownicy, sprzą-
tający rozrzucone rękawiczki, są narażeni na za-
każenie koronawirusem. Dlatego w trosce o zdro-
wie nas wszystkich, apelujemy o zachowanie po-
rządku i wyrzucanie odpadów do koszy.

Wszelkie nieprawidłowości, np. przepełnione
śmietniki czy rozrzucone rękawiczki można zgło-
sić za pomocą platformy Warszawa 19115. We
wskazanych lokalizacjach podejmie interwencję
patrol porządkowy. 

Zużyte materiały higieniczne, w tym ręczniki
papierowe, papierowe maseczki czy zużyte ręka-
wiczki gumowe, powinny trafić do kosza na odpa-
dy zmieszane. Z kolei kartonowe pudełka po chu-
steczkach należy wyrzucić do papieru. W przypad-
ku wątpliwości przy segregacji odpadów, miesz-
kańcy mogą skorzystać z wyszukiwarki dostępnej
na stronie segregujna5.um.warszawa.pl.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpada-
mi wytwarzanymi w czasie występowania zaka-
żeń koronawirusem, środki zapobiegawcze (ma-
seczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do po-
jemnika/worka na odpady zmieszane. Jak wska-
zuje Sanepid, odpady wytwarzane w miejscach
kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce
powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady
komunalne. R K

Zużyte rękawiczki i maseczki do zmieszanych

Czarnobyl – jak wspominają go 34 lata po wybuchu 
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A merykański poeta napisał kiedyś: „Prawdziwy patriota to ten, kto nie oba-
wia się bronić kraju przed własnym rządem”. Coś mi mówi, że właśnie
nadszedł czas prawdziwych patriotów. Trzeba szybko odzyskać kraj,

bo to jest nasz kraj, a nie grupy butnych obłudników trzymających władzę. W 10.
rocznicę katastrofy smoleńskiej „pałka się przegła” – jak powiedziałby Ferdynand Kiepski, telewi-
zyjny komentator otaczającej nas rzeczywistości. W tym dniu pan Jarosław Kaczyński i jego świta
pokazali społeczeństwu na pl. Piłsudskiego, że nie mają w sobie krzty przyzwoitości. Internowanie
ludzi w domach, wydanie zakazu świątecznych odwiedzin, wejścia na cmentarze i uczestniczenia
w pochówkach, oprymowanie przez służby rowerzystów, a nawet odpoczywających w parkach in-
walidów na wózkach, ukaranie wysoką grzywną fryzjera za obecność w salonie jednego klienta i
jednoczesne zorganizowanie przez pana prezesa pod pomnikiem brata – bliźniaka, spędu połączo-
nego z wjazdem rządowych limuzyn na cmentarz powązkowski, to siarczysty policzek wymierzo-
ny umęczonemu zarazą narodowi. 

Papież  Franciszek, ojciec duchowy wszystkich katolików, postanowił dać światu dobry przykład
i w najważniejsze dla Kościoła katolickiego święto poprowadził Drogę Krzyżową przez pusty plac
św. Piotra do pustej bazyliki. W okrągłą rocznicę zgładzenia w Katyniu ponad 20 tysięcy polskich
męczenników odstąpiono od publicznego uczczenia ich pamięci. Tymczasem Kaczyński ubliżył na-
rodowi, organizując publiczne obchody rocznicy śmierci brata – prezydenta, postaci niczym specjal-
nym nie wyróżniającej się z grona polskich polityków (poparcie 54,04 proc. przy frekwencji 50,99
proc.). Bo Bogiem a prawdą, o pozostałych ofiarach katastrofy smoleńskiej ledwie napomknięto pod-
czas spędu na pl. Piłsudskiego, zaś wieniec złożony przez obywateli przy pomniku ofiar katastrofy
zarekwirowali żołnierze. Komentarz do nieprawdopodobnego skandalu, jaki miał miejsce 10 kwiet-
nia  w stolicy państwa, uważam za zbędny. 

I ncydent na pl. Piłsudskiego może mieć smutne następstwa dla PiS i całej Zjednoczonej Pra-
wicy. W święta kilkakrotnie gościłem na Facebooku. Na co dzień rzadko tam bywam, nudzi
mnie to po prostu. Z osłupieniem skonstatowałem jednak, że nie ma tam nawet jednego wpi-

su popierającego obecną władzę. Większości inwektyw sypiących się na tym najpopularniejszym
serwisie społecznościowym pod adresem Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego i rządu nie wol-
no mi przytoczyć, by nie naruszyć zasad przyzwoitości oraz dziennikarskiej poprawności. Kant, bla-
maż, hipokryzja, knur, cham, hochsztaplerka, cynizm, manipulant – to najłagodniejsze określenia.
Z wpisów bije wściekłość, zawód, żal oraz żądza odwetu. Jeżeli prezydent Poznania, jednego z naj-
większych polskich miast, publicznie nazywa Jarosława Kaczyńskiego psychopatą, to można zało-
żyć, iż społeczny protest na wielką skalę jest tuż pod naszymi drzwiami. 

Niepokoje społeczne generalnie nie służą państwu, a szczególnie gospodarce, ale często są jedy-
nym narzędziem, które może zmusić rząd do wysłuchania głosu ludu i podporządkowania się je-
go woli. Pytanie, jak daleko jeszcze Polacy pozwolą się posunąć Kaczyńskiemu, Ziobrze i Gowino-
wi, który próbuje zwieść elektorat, podejmując błazeńską próbę naśladowania Katona? Skandal na
pl. Piłsudskiego dowodzi, że granica stale się przesuwa i poczucie bezkarności wzrasta. Po spraw-
nym zrealizowaniu w ramach „dobrej zmiany” tak zwanej naprawy państwa, polegającej przede
wszystkim na usunięciu z kluczowych stanowisk „ich” i powołaniu w to miejsce „swoich”, rządzą-
cy zdecydowali się na siłowe przepchnięcie w Sejmie terminu wyborów prezydenckich. Zrobili to
mimo oporu prawie 80 proc. społeczeństwa! Tym razem zdjęto białe rękawiczki i pokazano Pola-
kom, że, owszem, władza liczy się ze zdaniem obywateli, o ile zdanie to jest zbieżne z linią prezen-
towaną przez wiodącą siłę narodu. 

Szczególnie ostatnie wydarzenia,
niesłychana buta i kompletne lekce-
ważenie opinii publicznej dają pod-
stawę do postawienia tezy, że powo-
li zbliżamy się do dyktatury. Niewie-
le osób wie, że klasyczny sens poję-
cia dyktatury jest jednoznacznie…
konstytucyjny i w niczym nie jest
sprzeczny z ideą praworządności.
Wręcz przeciwnie, stanowi wyraz
troski o bezpieczeństwo, jedność i
wolność republiki, której ocalenie

staje się najwyższym prawem (salus rei publicae suprema lex esto). W republice rzymskiej dyk-
tator, skupiający w swoich rękach pełnię władzy, powoływany był na żądanie Senatu w nadzwy-
czajnych okolicznościach (zagrożenie państwa). To narzędzie może być w każdej chwili użyte przez
Zjednoczoną Prawicę pod pozorem utrzymania stabilizacji w kraju, a w rzeczywistości po to, by
utrzymać władzę.

D emokracja wymaga zmniejszenia do minimum alienacji pomiędzy tymi, którzy sprawu-
ją władzę a ludem. Alienacja, inaczej wyobcowanie, to poczucie izolacji od społeczeństwa,
nieutożsamianie się ze społecznością. Czy poziom alienacji u Jarosława Kaczyńskiego jest

już wystarczający, by mógł pokusić się o wprowadzenie w Polsce „jednoznacznie konstytucyjnej”
dyktatury? Widać to na każdym kroku. Wyalienowani przywódcy potrafią w wyjątkowo perfidny
sposób korzystać z… alienacji innych. Według Herberta Marcuse`a, amerykańskiego filozofa, czło-
wiek pod wpływem alienacji ogranicza bowiem swoją aktywność wyłącznie do produkcji w ośmio-
godzinnym dniu pracy oraz do konsumpcji. Tak właśnie było ostatnimi laty w Polsce. Zamykające
się w czterech ścianach społeczeństwo, uśpione złudnym poczuciem dobrobytu oraz darowiznami
w postaci 500+ i trzynastej emerytury, przypomina jako żywo słynnego karpia cieszącego się z nad-
chodzących świąt Bożego Narodzenia. Jest co włożyć do garnka, jest co nałożyć na grzbiet, jest za
co wyjechać na wczasy, pracy w bród – co mnie obchodzi, kto i jak rządzi? Ale koronawirus zdez-
organizował wszystkie obszary życia społecznego, co z pewnością wymusi na wielu Polakach szyb-
kie zdjęcie różowych okularów.

Rozdawnictwo pieniędzy ku uciesze gawiedzi zawsze kończy się źle – nie tylko dla budżetu pań-
stwa, ale także dla „łaskawców – dobrodziejów”, ponieważ w świadomości gawiedzi wykształca się
tak zwana postawa roszczeniowa (należy się), co napędza kolejne żądania. Tak jak 500+ było eko-
nomicznie uzasadnione, bo nakręca konsumpcję i przekazane ludziom pieniądze wracają do bu-
dżetu państwa w postaci akcyzy oraz innych podatków, tak 13. emerytura to klasyczne rozdawnic-
two. Można było udzielić emerytom i rencistom wsparcia w inny sposób, znosząc na przykład po-
datek od świadczeń nieprzekraczających, powiedzmy, dwóch tysięcy  złotych brutto. To byłby dla
seniorów stały zysk rzędu 20 procent. Ale jednorazowa darowizna jest bardziej medialna i dla bu-
dżetu o wiele tańsza niż zniesienie na zawsze podatku. 

C zy Jarosław Kaczyński stał się niebezpieczny dla państwa i obywateli? Moim zdaniem,
tak. Czy faktycznie, jak twierdzi prezydent Poznania, można go uznać za psychopatę?
Moim zdaniem, nie. Kim więc naprawdę jest prezes PiS? To inteligentny, przebiegły, bez-

względny i bardzo sprawny polityk o makiawelicznym rysie osobowości, dążący wszelkimi do-
stępnymi metodami do osiągnięcia wytyczonego celu. Tak ja go widzę z perspektywy dziennika-
rza. Jeden z internautów, prawdopodobnie człek wykształcony, nie zgadza się z diagnozą wysta-
wioną przez prezydenta Poznania i pisze, cytuję: „Socjopaci to osobnicy inteligentni, bez skru-
pułów, którzy w celu osiągnięcia zamierzonych celów własnych przybierają maskę normalności.
Nie ma dla nich żadnego znaczenia, że ich postępowanie może rujnować życie innym. Socjopa-
ta nie wie, co to empatia, współczucie i ciepłe relacje. Nie liczy się z uczuciami innych, manipu-
luje ludźmi i nie rozumie, co znaczy krzywdzić drugiego człowieka. Krzywda dzieje się tylko wte-
dy, kiedy dotyka go osobiście. Egocentryk – winą za niepowodzenia obarcza otoczenie”. Kogo kon-
kretnie poeta miał na myśli?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kontury dyktatury

„Tym razem zdjęto białe ręka-
wiczki i  pokazano Polakom,
że, owszem, władza liczy się
ze zdaniem obywateli,  o ile
zdanie to jest zbieżne z linią
prezentowaną przez wiodącą
siłę narodu”

K ażda epoka ma swoje charakterystyczne cechy. Odróżniają ją one od in-
nych. Mogą to być monumentalne budowle, jak wielkie piramidy wzno-
szone w Egipcie i na kontynencie amerykańskim, widoczny nawet z ko-

smosu chiński mur, katedry romańskie i gotyckie, będące dowodem wysokiego
kunsztu ich budowniczych, współczesne drapacze chmur czy inne majestatycz-
ne budowle, np. mosty, tamy, sztucznie usypane wyspy na dnie oceanów, na których osiedlają się
zamożni nabywcy budowanych tam rezydencji. Mogą to być wynalazki cywilizacyjne – jak umie-
jętność wytwarzania przedmiotów z brązu lub żelaza, nie wspominając już długiej całej listy wyna-
lazków, które odmieniają życie i zwyczaje ludzi. 

Takim ważnym odkryciem było wynalezienie maszyny parowej, która poprzedni porządek w Eu-
ropie i Ameryce zamieniła w epokę stali i pary, a także zapoczątkowała niekończącą się rewolucję prze-
mysłową, podobnie jak później wynalezienie prądu i zastosowanie go w przemyśle i w gospodarstwach
domowych wywołało kolejna rewolucję. Jak wielkie to i doniosłe odkrycie możemy się przekonać i
dziś podczas awarii, gdy nawet chwilowy brak prądu powoduje paraliż wszystkiego wokół nas. 

Dla ludzi, najbardziej istotne i zauważalne są zmiany, które dokonują się w ich czasach. Wcześniej-
sze traktowane są bowiem jako oczywistość. Nawet podbój kosmosu i pierwsze lądowanie człowie-
ka na Księżycu nie zostały zapamiętane w takim stopniu jak ruch hippisowski i towarzysząca mu
rewolucja obyczajowa. W dużej mierze zaistniała ona za sprawą barwnych strojów i innych atrybu-
tów, m. in. kwiecistych koszul, w które ubierały się ówczesne „dzieci kwiaty” na całym świecie. Nie-
zależnie od stosunku do samego zjawiska i jego oceny przeszło ono do historii kultury i stworzyło
szerokie pole do badan socjologicznych. 

Większości z nas bardziej wbijają się w pamięć spektakularne, choć wcale nie najważniejsze zjawiska
z danej epoki. Mieliśmy i my swoje wyróżniające atrybuty w minionych epokach, nawet w szarym i trud-

nym pod wieloma względami
okresie peerelowskim. W cza-
sach młodości dzisiejszego
starszego pokolenia, w począt-
kach ekspansji rock’n’rolla pły-
nącego z krajów zachodnich i
naszego big-beatu – długie
włosy, kwieciste ubrania, buty
beatlesówki i rollingstonki, za-
mawiane na obstalunek u

„prywaciarza”, kupowane na bazarze lub za dewizy w Peweksie, wycierające się jeansy „super rifle”,  pol-
ski gramofon Bambino, bez którego nie mogły odbywać się popularne prywatki i pojawienie się gitar elek-
trycznych na scenach – to było znamię nowego. Dla nieco starszych były to meblościanki, pierwsze sa-
mochody schodzące z krajowych taśm produkcyjnych – słynne Warszawy, Syrenki oraz koszule non iron,
czyli niewymagające prasowania. Te ostatnie były uszyte z tkaniny, której początek dał wynaleziony w
1935 roku przez DuPonta nylon. Z tego syntetyku najpierw robiono damskie pończochy, a podczas dru-
giej wojny światowej spadochrony. Jak chodziło się w takiej nieprzepuszczajcej powietrza koszuli z syn-
tetycznego materiału – łatwo się domyślić. Oczywiście lata 60. i 70.wyróżniały się znacznie większą ilo-
ścią rozmaitych atrybutów, ale to temat bardzo obszerny, może na inny felieton. 

W historii mieliśmy do czynienia z wieloma modami, trendami, zwyczajami i towarzyszącymi im
atrybutami, które zmieniały się z czasem i ewoluowały, ale wciąż trwały. Nikt już nie buduje pira-
mid, nie ubiera się w zbroje średniowieczne w drodze do pracy, podróżując samochodem, czy me-
trem. Niemniej są rzeczy i zjawiska, które przetrwały i zasługują na szacunek ze względu na swą
długą historię. Przykładem są zwyczaje i tradycje świąteczne. Ich żywotność i popularność budzi
podziw u badaczy historii, religii, socjologów, i zwykłych ludzi. Święta obfitują w tradycje i zwycza-
je ludowe, z których większość jest wciąż żywo kultywowana. Nadal święcimy pokarmy, malujemy
pisanki, czy też kraszanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w lany poniedzia-
łek... (sic!). Ostatnie Święta Wielkanocne były inne. Po raz pierwszy w historii to, co w naszej
świadomości istniało jako zjawisko zbiorowe, podczas którego spotykaliśmy się w gronie rodzinnym,
w gronie pracowników, w kościołach, na koncertach etc.  w jednej chwili zostało ucięte za sprawą
koronawirusa i wywołanej przez niego pandemii. 

Czy nasze dotychczasowe zwyczaje zostaną zmienione albo, co gorsza wyeliminowane z życia? Te-
go nikt jeszcze nie wie. Stało się jasne, że pewne zachowania musimy zmienić dla naszego wspólne-
go dobra. Przetrwaliśmy jako gatunek tysiące lat, przetrwamy i tym razem. Co jednak z naszym do-
tychczasowym życiem. Czy atrybutem naszych czasów staną się maseczki higieniczne i rękawiczki? 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

My, ludzie w maskach...

„W historii mieliśmy do czynienia 
z wieloma modami, trendami,
zwyczajami i towarzyszącymi 
im atrybutami, które zmieniały 
się z czasem i ewoluowały, ale
wciąż trwały”

Od dziś (czwartek, 16 kwietnia), zgodnie z zarządzeniem, 
w miejscach publicznych obowiązują maseczki ochronne!

Czy to stolica, wieś czy miasteczko,
Trzeba zakrywać twarze maseczką!

I w tym jest szkopuł, każdy zrozumie:
Jak rozpoznawać znajomych w tłumie?

Stąd wiersz zakończę taką uwagą:
Zalecam w masce chodzenie nago.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

NOŚ MASECZKĘ!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Wielu warszawskich przedsiębiorców zo-
stało objętych zakazami i ograniczenia-
mi z powodu epidemii, a ich sytuacja po-
garsza się z dnia na dzień. Stolica posta-
nowiła wykorzystać wszystkie dostępne
narzędzia i odroczyć firmom również
płatności za użytkowanie wieczyste.

– Nie dysponujemy tak szerokimi możliwo-
ściami wsparcia jak rząd czy parlament. Dlatego
powinniśmy maksymalnie wykorzystać dostęp-
ne nam narzędzia i wesprzeć naszych lokalnych
przedsiębiorców, również poprzez przesunięcie
innych płatności  – mówi Rafał Trzaskowski, pre-
zydent Warszawy.

Miasto proponuje odroczenie przedsiębior-
com płatności z tytułu opłat za użytkowanie wie-
czyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30
czerwca 2020 r. Pismo w tej sprawie trafiło już

do wszystkich dzielnic, by korzystały z tej formy
wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesu-
nięcie płatności opłaty przewiduje ustawa prze-
głosowana przez Sejm 28 marca 2020 r.

Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi
w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków
gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księ-
gowe, biznesowe i prawne. Miasto oferuje lo-
kalnym przedsiębiorcom szereg rozwiązań, któ-
re mają im ułatwić przetrwanie stanu epidemii.

Przypomnijmy, stolica w zeszłym tygodniu
wprowadziła program wsparcia dla firm, które
w związku z epidemią koronawirusa znalazły
się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlece-
nia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia
działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które
ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie najgor-
szego okresu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste 
– odroczenie płatności
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i  
( I n s t y t u t  H i s t o r i i  P A N )

Wielce zasłużona dla kul-
tury historycznej Warsza-
wy, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Historyczne-
go Zofia Kozłowska posta-
nowiła po wielu latach
wydać „Dziennik Jana
Szczygielskiego” – brata
swej mamy Jadwigi  Marii
Szczygielskiej (1907-
1979).  We wnikliwym
wstępie przypomniała ona
rodowód rodzinny Jana
Szczygielskiego, urodzone-
go  20 sierpnia 1903 r. w
Końskowoli, a poległego w
obronie Warszawy 14
sierpnia 1920 w bitwie
pod Ossowem. 

Jego „Dziennik” obejmują-
cy krótki okres od  14
kwietnia do 30 lipca 1920

r  wzbogacony jest młodzieńczą,
postromantyczną poezją. Funkcję
tego „Dziennika” tak widział 30
lipca autor: „Jutro  o 8 rano mam
się stawić do koszar. Może już pi-
sać nie będę mógł... Może już nie
przejrzę drogiego pamiętnika...
Nie wiem... Choć go więcej nie
zobaczę może, będzie dla mnie
jedynym, drogim i miłym wspo-
mnieniem, pośród smutnych
chwil  z przeszłości. Był dla mnie
bratem, przed  którym otwiera-
łem swoją duszę. Był dla mnie
jakby ukochaną osóbką, był – zda-
ło mi się chwilami – Aliną, przed
którą  padałem w jego okładkach
na kolana i błagałem i prosiłem
Ją... Był więc dla mnie krainą ma-
rzeń, marzeń niedoścignionych...
Żyłem z nim miesięcy parę, a zży-
łem się z nim jak z Aliną w ciągu
paru dni... Jakoś dzisiaj  żałosna
pogoda... Deszcz pada  drobnymi
kroplami, jakby łzami... Ja także
płaczę, najbliższy druhu, mój pa-
miętniku – w chwili, gdy Cię mu-
szę zamknąć, nie wiedząc – czy
Cię  otworzę...”.

Jan otrzymał patriotycz-
ne i obywatelskie wycho-
wanie rodzinne, oparte

na tradycji uczestnictwa pra-
dziadka  Macieja Szczygielskie-
go (1803- 1888) w Powstaniu
Listopadowym i Styczniowym,
a dziadka Jana Ludwika  (1834-
1908) w tym drugim Powstaniu,
w którym   babka Euforyzma z
Grabowskich Jędrzejewska
(1842- 1901) była łączniczką.
Rodzina Jana Szczygielskiego
wywodziła się  ze środowiska
drobnego ziemiaństwa, admini-
stratorów rolnych i inteligencji
zatrudnionej  na kolei. 

„ Dziadek ze strony matki Mi-
chał Jędrzejewski – pisze Zofia
Kozłowska –  administrował Eli-
zynem koło Radzynia. Wuj Ja-
kub (1868-1923) był lekarzem,
najpierw studiował w Petersbur-
gu, a wydalony z Uniwersytetu
po manifestacji kilińczyków
(1894) ukończył medycynę w
Dorpacie. Rodzice Jana – Ma-
riusz i Stanisława – zawarli  zwią-
zek małżeński 13 lutego  190O w
katedrze św. Jana w Warszawie.
Mieszkali krótko na Starym Mie-
ście. Później przeprowadzili się
na ul. Wileńską, gdzie przyszedł
na świat ich najstarszy syn Mi-
chał. Przed 1903 r.  Mariusz
przeniesiony został służbowo do
Puław. W pobliskiej Końskowoli
przyszedł na świat Jan Bernard.
W 1905 r. aresztowano Mariusza

za udział w strajku  kolejowym i
na krótko uwięziono. Przed 1907
r. Szczygielscy przenieśli się po-
czątkowo na ul Stalową,  a na-
stępnie Kowieńską na warszaw-
skiej Pradze. Tam urodziła się
ich córka Jadwiga Maria  (28 lip-
ca 1907 r.), mama Zofii Kozłow-
skiej i najmłodszy syn Grzegorz
Paweł (25 stycznia 1912 r.). 

Wdomu rodzinnym
Jan miał m. in. do
dyspozycji Encyklo-

pedię  Powszechną Orgelbran-
da, wybór dzieł Adama  Mickie-
wicza i  innych polskich poetów,
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego, a także dzienniki i ty-
godniki warszawskie, w tym po-
pularny „Tygodnik Ilustrowany”
oraz pisma młodzieżowe  („Nasz
Świat” ). Znana mu była twór-
czość Henryka Sienkiewicza, Bo-
lesława Prusa, Marii Konopnic-
kiej, Wiktora Gomulickiego,
Władysława Bełzy i teksty twór-
cy  skautingu Roberta Baden-Po-
wella. Jan przeżył pobyt w Rosji
w 1915-1918 r jako syn ewaku-
owanego do tego kraju urzędni-
ka kolejowego,  mieszkającego w
Chimkach pod Moskwą.  Co-
dziennie z bratem Michałem do-
jeżdżał do Siedmioklasowej
Szkoły Realnej, prowadzonej
przez Polski Komitet Obywatel-
ski. Tutaj przeżył  rewolucję luto-
wą i październikową oraz bol-
szewicki  chaos. Wraz z bratem
Michałem ukończył wspomnia-
ną szkołę  27 maja 1918 r. Po
miesięcznej podróży wagonami
towarowymi rodzina Szczygiel-
skich   znalazła się 30 paździer-
nika 1918 r. w Warszawie. Dzie-
ci  wznowiły naukę  w szkole na
Wierzbnie (obecnie Liceum im.
Królowej Jadwigi) pod dyrekcją
Władysława Giżyckiego. W szko-
le tej zwracano m. in. uwagę  na
nową interpretację dziejów Pol-
ski, szczególnie dziejów najnow-
szych, której służyły  „Wypisy hi-
storyczne”, opracowane w 1919
r. i „Nauka o Polsce  współcze-
snej”, wydana w 1920 r. w opra-
cowaniu Heleny Witkowskiej  i
Ludomira Sawickiego. W pod-
rozdziale „Ważniejsze zagadnie-
nia Polski współczesnej” auto-
rzy podręcznika podkreślali :
„...Ważnym  zagadnieniem jest
zespolenie dzielnic, zacieranie
różnicy, jaką wytworzyło życie
spędzone w odmiennych warun-
kach i okolicznościach. Unikać
należy jątrzenia stosunków, dą-
żyć do wzajemnego zbliżenia się,
zrozumienia, zużytkowania
wszystkich właściwości dla jed-
nego celu w imię  miłości ojczy-
zny,  „która  złości nie wyrządza,
nie nadyma się,  nie raduje z nie-
sprawiedliwości, ale się weseli
z prawdy.” 

WGimnazjum  Włady-
sława Giżyckiego
Jan Szczygielski i je-

go koledzy przeżywali 10-12 lu-
tego 1920 wielką radość z odzy-
skania przez Polskę  dostępu do
Bałtyku. Marzyli o Szkole Mor-
skiej i służbie we flocie wojen-
nej lub handlowej. Na pewno pa-
miętali o wielkiej  uroczystości w
Katedrze Św. Jana 12 lutego
1920 r. z okazji niedawnych „Za-
ślubin z morzem”, przemarszu
tłumów warszawskich z Katedry
pod Ratusz i wielkiego przemó-
wienia Prezydenta Warszawy
Piotra Drzewieckiego, apelują-
cego do młodzieży, by pamięta-
ła o polskiej służbie na Bałtyku.  

Na wyobraźnię młodego gim-
nazjalisty, planującego służbę w
polskiej  marynarce, oddziały-
wała  lektura  książki Juliusza
Verne’a „Dwadzieścia tysięcy
mil podmorskiej żeglugi”

Już w pierwszym zapisie w
„Dzienniku” z 13 kwietnia 1920
r. Jan Szczygielski miał wizję

swej śmierci. Tak ją zanotował
w młodzieńczym wierszu:

„..,Kiedy będę leżał  w grobie 
W czarnej trumnie żałobie -

Kiedy usłyszę  tętent polskich koni
I szczęk polskich broni,

Zadrżę i wstanę  ze smutnej mogiły -
I znów będą myśli  moje śniły -

O wielkiej Polsce, która 
zmartwychwstanie...”

Wtym dniu polska dy-
plomacja, wsparta
autorytetem Naczel-

nika Państwa  zaczęła przygoto-
wywać układ polityczny z rzą-
dem Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej Adreja Liwickijego. Układ ten
budził zastrzeżenia niektórych
dowódców armii URL, niedaw-
no walczących z armią polską o
Galicję Wschodnią i Wołyń...

Jan, zakochany nieszczęśliwie
w Alinie Wekstein, której ojciec
był dyrektorem  belgijskiej spół-
ki akcyjnej – Warszawskiej Fa-
bryki Drutu, Sztyftów i Gwoź-
dzi, popularnej warszawskiej
Drucianki – stale szukał okazji, by
zobaczyć swoją

ukochaną,
uwiecz-
nioną w
jego mło-
dzieńczej
poezji. Żył
on też rado-
ściami i smutkami gimnazjalnych
kolegów. Krytycznie oceniał tych,
którzy stronili od służby wojsko-
wej. W dniu 18 maja 1920 r. Jan
był pod wrażeniem wielkiej uro-
czystości powitania Naczelnego
Wodza  Józefa Piłsudskiego, po-
wracającego z Kijowa.  Na Dwor-
cu Wiedeńskim  witał go prezy-
dent Warszawy Piotr Drzewiecki
i prezes Warszawskiej Rady Miej-
skiej Ignacy Baliński. Po uroczy-
stym nabożeństwie w kościele
św. Aleksandra starsi koledzy Ja-
na odprzęgli konie od powozu
Naczelnika Państwa i poprowa-
dzili go pod Belweder. Później
witał go w Sejmie Ustawodaw-
czym marszałek  Wojciech
Trąmpczyński. 

Jan był w tych dniach bez-
krytycznym wielbicielem
Piłsudskiego i pisał w

Dzienniku: „ On jeden odpowie-
dział wymogom chwili... On je-
den okazał się (człowiekiem)
bezpartyjnym, bezinteresow-
nym. Polska nigdy nie zapomni o
tym, który nas dźwignął  i prawie
zrównał z potęgami świata.”.   

Niespełna 17-letni  gimnazja-
lista warszawski tak  odnotował
podpisanie 21 kwietnia 1920 r
umowy politycznej,  „w której
rząd polski  uznał prawa  Ukra-
iny  do samodzielnego życia pań-
stwowego i rząd Ukraińskiej Re-

publiki Ludowej z atamanem Pe-
tlurą  na czele. Umowa ustalała
granicę między Polską a Ukra-
iną: rzeka Zbrucz, linia na
wschód od Równego i Sarn i da-
lej na wschód rzeką Prypecią”. 

J an Szczygielski, jak i
większość jego kolegów,
były to osoby wychowa-

ne w duchu obywatelsko-religij-
nych obowiązków wobec rodzi-
ny, przyjaciół, kraju. Częstym
miejscem ich spotkań był kościół
pw. św. Aleksandra, Ogród Bota-
niczny i Łazienki. Cieszyli się oni
wielką ilością manifestacji pa-
triotycznych i defilad wojsko-
wych na Placu Saskim i Krakow-
skim Przedmieściu. Po datą 3 ma-
ja 1920 r. Jan notował: „ Takiego
pochodu, jaki był dzisia,  to jesz-
cze nie widziałem. Ciągnęło się 3
godziny. Stałem z Jurkiem  i Ta-
dziem w Alejach  Ujazdowskich
przy Nowowiejskiej. Co za woj-
sko, co za muzyka! Kilkadziesiąt
szkół przemaszerowało. Dużo  się
pensjonarek  do mnie z szeregu

uśmiechało... Jed-
nak prawdę rzec muszę,

jestem strasznie próżny. Wszyst-
ko mi jedno zresztą... Niech żyje
Naczelnik Państwa Józef Piłsud-
ski, sejm, naród, wszystkie sta-
ny, wiwat!!!” Studiując historię
Polski, Jan zdobywał się na  bar-
dzo dyskusyjny pogląd: „Stani-
sław  ze Szczepanowa, biskup
krakowski, był zdrajcą i niech
imię jego zasłynie w przyszłości
nie jako imię świętego, lecz jako
imię zdrajcy.”

Wraz z kolegami prze-
żywa Jan emocjonal-
nie zdobycie Kijowa

przez III Armię gen Edwarda  Ry-
dza i oddziały ukraińskie w dniu
8 maja 1920 r. Wszystkie polskie
opcje niepodległościowe cieszyły
się z tego sukcesu. Kiedy Warsza-
wa  z entuzjazmem witała Na-
czelnego Wodza 18 maja 1920 r.
na Dworcu Wiedeńskim przemó-
wieniami prezydenta miasta Pio-
tra Drzewickiego  i prezesa Rady
Stołecznej  Ignacego Balińskiego,
tłumy warszawiaków  zaległy
plac Trzech Krzyży i sąsiednie uli-
ce. W kościele św. Aleksandra   bi-
skup polowy Stanisław Gall za-
intonował hymn  Te Deum lauda-
mus, który odśpiewał chór Ope-
ry Warszawskiej, Starsi koledzy
Jana  odprzęgłi konie od powozu
Naczelnika Państwa  i odwieźli
go do Belwederu. 

Jan widział wtedy w Piłsud-
skim  wielkiego bohatera naro-
dowego, twórcę półmilionowej

armii, walczącej o zjednoczenie
wszystkich ziem polskich, o wol-
ność i niezależność Ukrainy, o
odbudowę kraju, rozwój jego
szkolnictwa. „ On jeden odpo-
wiedział wymogom chwili... On
jeden okazał się bezpartyjnym,
bezinteresownym. Polska nigdy
nie zapomni o tym, który nas
dźwignął i prawie  że zrównał z
potęgami świata.”. 

M łody entuzjasta Na-
czelnika Państwa nie
wiedział 18 maja

1920 r. (jak większość rodaków),
że już w połowie tego miesiąca
XV Armia bolszewicka uderzyła
znad Dźwiny, a potem  XVI Ar-
mia z rejonu Borysowa. Była to
pierwsza ofensywa  dowódcy
frontu północno- zachodniego
Michaiła Tuchaczewskiego. Na-
czelnik Państwa był zmuszony
odwołać operację na Polesiu, na
Żłobin i Rohaczew i przerzucić
część dywizji z Ukrainy i wnę-
trza kraju. Na kilka tygodni zwy-
cięski marsz na zachód dywizji
bolszewickich na froncie północ-
nym powstrzymała Armia Re-
zerwowa gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego. Do młodych entu-
zjastów Piłsudskiego nie  docie-
rała informacja, że 5 czerwca
1920 r. Armia Konna  Siemiona
Budionnego przerwała front na
Ukrainie, uderzając na tyły wojsk
polskich w kierunku Żytomierza
i Berdyczowa.  Kilka dni po tym
wydarzeniu  premier Leopold
Skulski złożył dymisję na ręce
Naczelnika Państwa. W czerwcu
1920 r. Jan  z niepokojem ko-
mentował oddanie Kijowa bol-
szewikom i podjął starania o za-
pisanie się na kursy maturalne.

Początek lipca 1920 przeżył
nasz bohater przy łóżku ciężko
chorej matki. Nie komentował
wówczas dramatycznej sytuacji
na froncie wschodnim.  W imie-
niu Rady  Obrony Państwa Pił-
sudski  wydał dwie odezwy upo-
wszechnione w prasie  i w po-
staci plakatów rozwieszonych
na murach miast, w tym murach
Warszawy. W pierwszej wzywał
obywateli, przede wszystkim
młodzież, do wstępowania w
szeregi Armii Ochotniczej, której
Generalnym  Inspektorem został
gen. Józef Haller. Druga skiero-
wana był do żołnierzy. 

Wydarzenie to, tak w
swym Dzienniku ko-
mentował nasz bo-

hater: „ Utworzyła się  na polskiej
ziemi wybrana przez Sejm tzw.
Rada Obrony Polski (Państwa).
W Jej to imieniu wydał Naczel-
nik Państwa odezwę  do „cywili”,
w której błaga na wszystkie świę-
tości, by wstępować do wojska,
kto ma tylko parę  w ręku... Jeśli
tak dalej pójdzie, to trzeba będzie
ponad sprawy osobiste wynieść
sprawy społeczne. Wstępował-
bym prawdopodobnie do uła-
nów... I przy  pierwszej sposobno-
ści wyruszyłbym na front...”  

Sukcesy Armii Czerwonej za-
równo na froncie północnym, jak
i południowym, bardzo niepoko-
iły młodego Jana.  18 lipca  w
swym Dzienniku zanotował: „Le-
dwieśmy zdążyli zwyciężyć Bol-
szewię, a już ona pchnęła na nas,
całe miliony stratowała naszych
dzielnych rycerzy  i popłynęła jak
fala rzeki wezbranej niszcząc
wszystko... Niepotrzebnie  pan
Naczelnik Piłsudski rzucił się na
wschód, kiedy obecność armii
wymógł zachód... Gdyż tam na-
sze bogactwo, nasze kopalnie,
nasi bracia … Jednak stało się
inaczej. Zapomniano o braciach
przez niemieckich żołdaków
mordowanych i ruszono na
wschód, ten przeklęty wschód , o
który rozbił się Napoleon, ruszo-
no mimo próśb i błagań ludzi głę-
biej myślących. Nie pomogły pro-

testy Dmowskiego, Grabskiego,
nie pomogły ich wołania”. 

Do protestujących nale-
żeli wówczas: Woj-
ciech Korfanty, działa-

cze PPS  i  PSL „Piast”, znani pi-
sarze –  Stefa Żeromski i Jan Ka-
sprowicz. Na posiedzeniu Rady
Obrony Państwa 19 lipca 1920 r.
Roman Dmowski  zażądał za-
sadniczych zmian w Naczelnym
Dowództwie, Sztabie General-
nym i w dowództwach armii. W
razie braków  sugerował wyko-
rzystanie generałów i wyższych
oficerów Armii Francuskiej. Mi-
mo tej krytyki Piłsudski, dzięki
zabiegom premiera Władysława
Grabskiego, otrzymał votum za-
ufania Rady Obrony Państwa.
Jan wierzył w skuteczną pomoc
Francji dla walczącej Armii Pol-
skiej z bolszewikami zbliżający-
mi się do Warszawy, nie wierzył
natomiast  w gotowość  rządu
bolszewickiego do rokowań po-
kojowych z Polską w sytuacji
sukcesów Armii Czerwonej na
froncie. 22 lipca 1920 r. z niepo-
kojem przyjął wiadomość o roz-
poczęciu ewakuacji z Warszawy
instytucji zagranicznych i nie-
których polskich urzędów pań-
stwowych. Wkrótce zaczął wąt-
pić w skuteczną pomoc  Francji
i Anglii dla Polski i zaczął powta-
rzać opinie skrajnie krytyczne o
Piłsudskim i jego polityce. 

Opiekujący się ciężko chorą
mamą i przygotowujący się do
egzaminów gimnazjalnych mło-
dzieniec, mając poparcie rodzi-
ców – zgłosił się do 236. pułku
piechoty armii czynnej 27 lipca
1920 roku. Po trzydniowym urlo-
pie zameldował się  koszarach
pułku  na warszawskiej Pradze.

Po bardzo krótkim, dwu-
tygodniowym przeszko-
leniu wziął udział w bi-

twie pod Ossowem 14 sierpnia
1920 r. Jego pułk ochotniczy im.
Wetranów Powstania Stycznio-
wego przybył jako  uzupełnienie
8. Dywizji Piechoty płk Stanisła-
wa Burhardta-Bukockiego. W
świetle badań Janusza Odziem-
kowskiego: „Biwakującym pod
Ossowem 1/236pp wydano  o
godz. 5,30 rozkaz uderzenia na
Leśniakowiznę. Żołnierze 3 i 4
kompanii ruszyli z impetem, ale
gdy zostali ostrzelani, rzucili się
do ucieczki, jak to się zdarzało
w pierwszej  bitwie niedoświad-
czonym ochotnikom. W między-
czasie grupa rozbitków z różnych
pododziałów napływała do Osso-
wa. Wieś wkrótce znalazła się w
ogniu  sowieckiej broni maszy-
nowej., który spowodował duże
straty wśród ochotników i zmu-
sił ich do wycofania. Wkrótce do
akcji włączyła się 2. kompania
236. pułku. Atak kompanii zała-
mał się w krzyżowym ogniu  so-
wieckich cekaemów, natomiast
1. kompania, posuwając się pod
osłoną  zabudowań,  dotarła w
pobliże  wschodniego skraju wio-
ski. Przy tej kompanii (ppor M.
Słowikowskiego), złożonej głów-
nie z harcerzy i młodzieży war-
szawskich szkól średnich,  znaj-
dował się kapelan pułku ks. Igna-
cy Skorupka, który na własną
prośbę brał udział w natarciu,
nie chcąc opuszczać swych wy-
chowanków z harcerstwa.” 

L ektura Dziennika Jana
Szczygielskiego wska-
zuje  na jego humani-

styczną  kulturę, szacunek dla
rodzinnej tradycji powstańczej.
Mój podziw budzi szacunek dla
historii Bitwy Warszawskiej ro-
dziny Jana i jego przyjaciół. Po
lekturze Dziennika dręczy mnie
pytanie, czy usprawiedliwionym
było rzucenie do walki młodzie-
ży warszawskich szkól średnich
bez elementarnego wyszkolenia
wojskowego?

Z dziejów wojny polsko bolszewickiej (2)

Dziejowy moment oczami maturzysty 
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII-PPOOŻŻYYCCZZKKII-
KKRREEDDYYTTYY bez BIK. 
Tel. 577 669 466

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (także 
z komornikiem), 790 564 948

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę 
wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 

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

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

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy, 67 m2, 3 pok., 

ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, 
do wejścia, 601 720 840

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

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

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

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

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

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

!DDoomm, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 
601 720 840

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

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

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

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

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 

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

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

do neg., 601 720 840
DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.

Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

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

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

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

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

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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

WWMMOO UUssttrroonniiee
ul Batystowa 6 

zatrudni od maja 
(umowa zlecenie) 

pracownika z dz. Ursynów do
sprzątania klatek schodowych 

(2 x w tygodniu). 
Zgłoszenia wysyłać mailowo:

wwmmoo..uussttrroonniiee@@ggmmaaiill..ccoomm
lub 503 070 400 

w godz. 12-13

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

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań,
remonty, 669 945 460

MMAALLOOWWAANNIIEE - Tanio, 
887 815 778

MMAALLOOWWAANNIIEE - Wolne Terminy,
887 815 778

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 
602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, 

SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

RREEMMOONNTTYY budowlane, 
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY mieszkań, 
669 945 460

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJuulliiaa MMoocczzyyddłłoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony
Nadszedł dla nas wszystkich czas próby.
Epidemia, która dotknęła stolicę i cały
kraj, to dla warszawiaków wielki spraw-
dzian z obywatelskiej mądrości i odpowie-
dzialności. Od nas w dużej mierze zależy,
jak długo potrwa zwalczanie zagrożenia i
jak szeroki będzie ono miało zakres. 

To także sprawdzian dla wszystkich służb miej-
skich, które wspólnie troszczą się o nasze zdrowie
i bezpieczeństwo. Straż miejska jest jedną z nich.
Działa na pierwszej linii, pomagając innym, dba-
jąc o najbardziej potrzebujących i przerywając
potencjalne łańcuchy zakażeń.

Sobotni poranek. Jadący Wisłostradą strażnicy
miejscy zauważyli na wysokości Starego Miasta ze-
psuty samochód. Stojąca przy nim kobieta ma-
cha, by się zatrzymali. 

– Panowie, złapałam gumę. Bardzo proszę, po-
móżcie mi zmienić koło. Nie mogę nawet odkręcić
śrub – prosi funkcjonariuszy. 

Śruby rzeczywiście mocno się zapiekły, ale w
końcu puszczają. Wymiana koła idzie błyskawicz-
nie. Kilkanaście minut później auto jest gotowe do
drogi. Kobieta może ruszać do pracy. Jest lekarką
w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Je-
dzie na dyżur. 

Inny dzień, wśród dzisiejszych zadań strażnicy
mają kontrole miejsc, w których mogą gromadzić
się ludzie. Piękne słońce może zachęcać do wspól-
nych spacerów. To zły pomysł w czasie epidemii.
Strażnicy kontrolują parki, zwykle można tu spo-
tkać sporo matek z dziećmi i młodzież. Dzisiaj
miejsce wygląda na zapomniane i opuszczone.
Podobnie jest w innych parkach. 

Na ławkach wygrzewają się głównie gołębie.
Pojedyncze pary spacerują w sporej odległości od

siebie. Funkcjonariusze podchodzą do nich i infor-
mują o ryzyku jakie podjęli. 

– Zachowajcie dystans. Nie siedźcie w grupach.
Jeśli chcecie, idźcie na spacer. Ale nie wszyscy ra-
zem. Nie zależy wam na zdrowiu i życiu najbliż-
szych? Mamy epidemię. Wirusa nie widać. Obja-
wy choroby pojawiają się dopiero po kilku dniach.
Możecie już być jego nosicielami i wzajemnie się
zarażać. Co, jeśli zaniesiecie go do domu i zacho-
rują wasi rodzice, dziadkowie? – tłumaczą cierpli-
wie młodym ludziom. 

Takich rozmów strażnicy miejscy przeprowa-
dzają każdego dnia kilkadziesiąt. Profilaktyka w
czasie epidemii musi polegać na zachowaniu bez-
piecznych odległości. Liczy się dystans. Na tyle
bezpieczny by wirus nie przenosił się na innych. To
podstawa, o którą wszyscy mogą zadbać sami.

Nie wszyscy jednak dbają. Na tyłach jednego z
sieciowych sklepów kilku młodych mężczyzn pi-
je od dłuższego czasu piwo i poprawia „małpka-
mi” wódki. To nie może się dobrze skończyć. Kie-
dy jeden z nich usypia przy murku, pozostali od-
dalają się. Po kilkunastu minutach leżącego męż-
czyznę zauważa patrol, który kontroluje ten rejon
miasta. Strażnicy zakładają rękawiczki ochron-
ne, maseczki i podchodzą do śpiocha. 

– Halo, proszę pana. Co się panu stało? Zasłabł
pan? Wezwać pogotowie? – pytają. 

Mężczyzna odpowiada, że czuje się świetnie.
Tylko nie może samodzielnie ustać na nogach.
Choć wypity alkohol paruje, to jednak zdążył już
zapanować nad organizmem. Chłód sprawia, że
pozostawienie mężczyzny w tym miejscu mogło-
by spowodować jego śmierć. Nie ma innego wyj-
ścia – strażnicy muszą się nim zaopiekować. Miej-
sce dla osób nietrzeźwych w radiowozie nie jest
może tak wygodne jak domowe łóżko, ale przy-
najmniej jest w nim ciepło. To nie pierwszy pa-
cjent, który z niego dzisiaj skorzystał. Podobne
przypadki są w każdej dzielnicy. Nie wszyscy trosz-
czą się o własne bezpieczeństwo, nie wszyscy po-
trafią kierować swoim życiem bez pomocy alkoho-
lu. Nie można ich jednak zostawić samych.

W znacznie trudniejszej niż przed kilkoma ty-
godniami sytuacji są dzisiaj osoby bezdomne. Co-
raz trudniej im zdobyć pożywienie, coraz trudniej
przeżyć kolejne dni. Dlatego wielu z nich liczy na
pomoc strażników miejskich. Osób bezdomnych
doglądają nie tylko rejonowi opiekujący się tere-
nem, na którym te osoby mieszkają, ale także
funkcjonariusze wyjeżdżający na ulice stolicy w
Ulicznym Patrolu Medycznym. Dzięki nim osoby
pozbawione domu mogą liczyć na prowiant i po-
moc ratowników medycznych. Paczki dla bez-
domnych przygotowują pracownicy i wolontariu-
sze Caritas Polska. Strażnicy odbierają je i rozwo-
żą radiowozami do miejsc, w których przebywa-
ją potrzebujący. 

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y
M i e j s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Straż Miejska rusza nam na pomoc

Urząd Dzielnicy
Ursynów 

- załatw sprawę
przez telefon

W związku ze stanem epi-
demii koronawirusa oraz
ograniczeniami w pracy Urzę-
du Dzielnicy Ursynów, w tym
brakami kadrowymi, ursy-
nowscy urzędnicy proszą
wszystkich, którzy mają py-
tania lub chcą załatwić spra-
wę przez telefon o kontakt z
informacją ogólną:

2222 444433 7711 0000
2222 444433 7722 0000
2222 444433 7711 5566
Pracownicy dyżurujący

pod tymi numerami będą
przełączali mieszkańców do
poszczególnych wydziałów.
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