
Będą nowe schody!
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Woje i zbroje...
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Jakie głosowanie?
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Sesja online
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Czterokrotny 
mistrz olimpijski 
Robert Korzeniowski 
w czasie zarazy
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W arszawa ma to do siebie,
że sprawy ogólnokrajo-
we mieszają się u nas ze

sprawami stołecznymi. Już sam
fakt, że człowiek noszący nieofi-
cjalne miano Naczelnika Polski
urzęduje w biurze na Nowogrodz-
kiej, ma wbrew pozorom niemałe
znaczenie. Chociażby dla mnie,
którym przez parę dziesiątków lat
pracował pod tym samym adre-
sem co on. Żeby już nie powiedzieć
wprost, że Naczelnik najzwyczaj-
niej w świecie mnie podsiadł. Roz-
gościł się bowiem w pomieszcze-
niach, które zostały zbudowane w
dużej mierze za pieniądze mojej
redakcji-matki, czyli „Przeglądu
Sportowego”. Zatem na obecne
biuro prezesa Polski sam niechcą-
cy zapracowałem „tymi ręcami” –
jeśli wolno mi użyć dawnego języ-
ka „klasy robotniczo-chłopskiej”,
której odpowiednikiem w dzisiej-
szej rzeczywistości ma być mitycz-
ny „suweren”. W jego imieniu
wprowadzone zostały w naszym –
do niedawna targanym bandyty-
zmem kraju – Prawo i Sprawiedli-
wość, co wydaje się dziś odpowied-
nikiem „ustroju sprawiedliwości
społecznej”, w latach 1944-1945
przyniesionego Polsce akurat na
sowieckich bagnetach. 

W trakcie studiów na Uni-
wersytecie Warszawskim
obecny prezes Polski – po-

dobnie jak ja nieco wcześniej – ze-

tknął się z wykładającym teorię
państwa i prawa prof. Stanisławem
Ehrlichem, bratem dużo sławniej-
szego przed wojną wicemistrza
świata w ping-pongu – Alojzego
Ehrlicha. Pierwszemu z nich, po je-
go wykładzie w Auditorium Maxi-
mum, miałem okazję zadać ważne
pytanie na temat cech państwa fa-
szystowskiego. Zapytałem wówczas
późniejszego promotora pracy dok-
torskiej naszego dzisiejszego Na-
czelnika – dlaczego, dziwnym tra-
fem, cechy owego państwa są na
pierwszy rzut oka zgodne z cecha-
mi, jakie nosi państwo socjalistycz-
ne. Prof. Ehrlich nie objawił by-
najmniej zaskoczenia, tylko wyja-
śnił całej sali owo podobieństwo jed-
nym krótkim zdaniem „Choć oba
typy państw są podobne w formie,
to jednak nasze państwo (miał na
myśli PRL) różni się od faszystow-
skiego zasadniczo, będąc socjali-
styczne w treści”. Nasza studencka
brać ryknęła na to śmiechem.  

T amtą odpowiedź ówczesne-
go luminarza nauk praw-
niczych pamiętam do dzi-

siaj. I coś mi się wydaje, że rów-
nież teraz  coś z omawianych na-
ówczas cech mamy w państwie pol-
skim, poczynając od kultu jednost-
ki, a kończąc na „gorszym sorcie”
społeczeństwa, jakże chętnie
umieszczanym przed laty przez
pewnego dyktatora – w obozach
koncentracyjnych. Na dodatek zaś
zaczynam się trochę obawiać, czy
to nasze państwo nie robi się na-
prawdę  narodowo-socjalistyczne,
skoro coraz bardziej próbuje ko-
pać się z Unią Europejską, a jej fla-
gę promowana przez Naczelnika
profesorka prawa nazywa pogar-
dliwie „unijną szmatą”. W ślad za
Naczelnikiem również premier RP
niemal w każdym przemówieniu
podkreśla przewagę narodu i pań-

stwa polskiego nad innymi pań-
stwami i narodami (wyższość rasy
sarmackiej?) – chyba już w każ-
dej dziedzinie życia. Nawet w wal-
ce z koronawirusem bijemy – zda-
niem premiera – inne narody euro-
pejskie na głowę. Jeszcze chwila, a
i polskie krasnoludki będą... naj-
większe na świecie. 

W szystkie te rozważania
kieruję zarówno do tych
moich sąsiadów i współ-

obywateli, którym odpowiada
obecny wymiar Prawa i Sprawie-
dliwości w Polsce, jak i do tych, któ-
rzy dużo lepiej czuli się w poprzed-
nim, bandyckim okresie tyrańskiej
władzy, która jednak nie była na

tyle bezczelna, żeby sobie orzecze-
niami Sądu Najwyższego d...pę
podcierać, a wybory prezydenta
RP powierzać partyjnemu na-
miestnikowi zamiast Państwowej
Komisji Wyborczej. 

W edług oficjalnych, na
pewno niepełnych da-
nych – koronawirus spo-

wodował już w Polsce ponad 12
000 zakażeń i blisko 600 zgonów.
Jak na ironię jednak, w ramach
walki z ogarniającą i nasz kraj pan-
demią, Naczelnik proponuje teraz
akcję wyborów korespondencyj-
nych, w której ową zarazę mieliby
dodatkowo roznosić listonosze. Być
może, jest to swoista próba prze-

ścignięcia Stanów Zjednoczonych,
w których we wtorek 28 kwietnia
liczba śmiertelnych ofiar korona-
wirusa okazała się już większa od
liczby amerykańskich ofiar wojny
wietnamskiej (58 233 – 58 230).
Faktem jest, że w statystyce zarażo-
nych Polska nie jest na topie, prowa-
dzi bowiem Hiszpania (48 przy-
padków na 10 000 ludności), a za
nią są Belgia, Szwajcaria, Włochy
i USA. Tyle że nasza statystyka jest
podobno niemiarodajna z uwagi
na daleko mniejszą niż w innych
krajach liczbę testów. 

Z mnożących się dziś w me-
diach społecznościowych
aktualnych dowcipów, tra-

fił do mnie szczególnie jeden: „Błę-
dy lekarzy leżą już na cmentarzu,
a błędy nauczycieli siedzą w Sej-
mie”. Ową prawdę potwierdził nie-
jako minister edukacji narodowej,
który wysublimowaną polszczy-
zną miał obwieścić młodzieży, iż
zostało jej  „p ó ł t o r ej  miesiąca
c z a s u   do egzaminów”. Jaka
edukacja, taki minister – chciało-
by się od razu powiedzieć, tym bar-
dziej, że chodzi o wiedzę absolut-
nie elementarną. 

F acebookowi złośliwcy od-
powiednio skomentowali
też  wyjaśnienie ministra

aktywów państwowych, że za-
czął on organizowanie wyborów
korespondencyjnych, zakłada-
jąc, że odpowiednia podstawa
prawna zostanie ostatecznie
uchwalona. Dowcipnisie sugeru-
ją tedy, by już teraz posłać tego
emisariusza rządu za kraty, bo
można zakładać, iż w końcu i tak
będzie siedział. 

N a razie jednak – w sytu-
acji, gdy imprezy sportowe
zostały zamrożone, krajo-

wa publiczność może chociaż entu-
zjazmować się pojedynkiem poli-
tycznych bokserów wagi ciężkiej.
Oto challengerem Jarosława K.
okazuje się nagle Jarosław G., któ-
ry do niedawna reprezentował tę
samą stajnię pięściarzy, mających
dużo mocniejszy cios z prawej. I
oto mistrz ciosów poniżej pasa
mierzy się z mistrzem uników, któ-
ry – jak twierdzą eksperci – jest w
stanie wygrać przez KO z nieocze-
kiwanie tracącym siły przeciwni-
kiem. Czynione są rekordowe za-
kłady, jakkolwiek wtajemniczeni
poszeptują już teraz, że walka mo-
że zostać kupiona...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Rocznica cicha, bo bez Rycha...

To był najsmutniejszy 
1 maja w 20-letniej histo-
rii „Passy”. Pięć lat temu
w wieku 56 lat zmarł bo-
wiem tego dnia sekretarz
redakcji Ryszard Kochan,
prawdopodobnie  
największy geniusz 
Ursynowa. 

Był to człowiek, który zakre-
sem wiedzy  przerastał zapewne
wszystkich mieszkających na Ur-
synowie inteligentów razem
wziętych. W redakcji okazało się,
że Rycho zna się dosłownie na
wszystkim. Łączył wszechstron-
ne wykształcenie humanisty z
autentycznym mistrzostwem, je-
śli chodzi o nauki ścisłe.  

W czasach szkolnych był wie-
lokrotnym laureatem najróżniej-
szych olimpiad, zwłaszcza mate-

matycznych i będąc jeszcze
uczniem szkoły średniej, udzie-
lał publicznie lekcji matematyki
za pośrednictwem Telewizji
Wrocław. Jako dwunastolatek
osiągnął drugą klasę w grze w
szachy, a pierwszą pięć lat póź-
niej, by potem zadziwić wielo-
krotnego mistrza świata Anato-
lija Karpowa, przy okazji jego
wizyty na Ursynowie, gdy ten
szachowy geniusz rozgrywał u
nas symultanę. Rycho mierzył
się wielokrotnie z najlepszą pol-
ską szachistką Agnieszką Brust-
man, jednocześnie zaś świetnie
grał w brydża, mając za partne-
rów późniejszych reprezentan-
tów Polski w brydżu sportowym. 

Ten pochodzący z Jeleniej Gó-
ry triumfator wielu szkolnych
olimpiad miał otwartą drogę na

jakiekolwiek polskie uczelnie.
Wybrał studia na wydziale neo-
filologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego i w obrębie Instytutu
Orientalistyki ukończył arabisty-
kę. Jako fachowiec pouczył nas,
że poprawny zapis nazwy stoli-
cy Kataru to – Ad-Dauha (w na-
szych mediach przyjęto jednak
angielską transkrypcję – Doha).
Gdy się go poprosiło, tłumaczył
artykuły z gazet egipskich. 

Oprócz arabskiego Rycho
władał angielskim, niemieckim,
rosyjskim i czeskim, a filmy
oglądał ze zrozumieniem dia-
logów we wszystkich europej-
skich językach. Należał do gro-
na czytelników pierwszych pol-
skich czasopism komputero-
wych. Literaturę w tym zakresie
czytał w najróżniejszych języ-
kach, będąc zawsze w tematyce
informatycznej na bieżąco. Gdy
tylko na Ursynowie pojawiło się
łącze internetowe, założone
przez firmę Porion, Rycho na-
tychmiast z tego skorzystał jako
z okna na świat. 

Jak mało kto znał się na spo-
rcie. Bywało więc, że gdy sie-
działem jako korespondent
„Przeglądu Sportowego” gdzieś
daleko od kraju, obsługując
igrzyska olimpijskie i jakiejś in-
formacji nie mogłem znaleźć, od
razu dzwoniłem do żywej Ency-
klopedii Sportu, czyli do Rysia,
który mi w okamgnieniu znaj-
dował co trzeba albo po prostu
wiedział to coś „sam z siebie”. 

Pamiętając o smutnej dacie
1 maja 2015, w imieniu redak-
cji „Passy” serdecznie ściskam
podtrzymującą pamięć o Rysiu
Marylę oraz ich syna Filipa. Już
18 maja przypada 20-lecie tygo-
dnika „Passa”. Będzie rocznica
jubileuszowa, ale cicha. Bo bez
Rycha...

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
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W nadchodzących miesią-
cach Warszawie grozi jesz-
cze większa susza niż w
roku ubiegłym. Takie wa-
runki pogodowe negatyw-
nie oddziałują na stan
przyrody w mieście oraz
na zdrowie mieszkańców.
Wyzwanie, jakim jest ada-
ptacja do zmian klimatu,
należy do priorytetów
władz Ursynowa. 

Dzielnica przygotowała pakiet
10 własnych inicjatyw, które ma-
ją ograniczyć negatywne konse-
kwencje długotrwałych braków
opadów i utrzymujących się wy-
sokich temperatur. Ważnym ele-
mentem strategii Ursynowa jest
zachęcenie mieszkańców, spół-
dzielni, wspólnot i innych pod-
miotów do współpracy oraz pod-
jęcia podobnych działań w wła-
snym zakresie.

Plan opiera się na trzech fila-
rach: kompleksowym podejściu,
zintegrowanym zarządzaniu
oraz priorytecie dla rozwiązań
opartych o przyrodę. Wśród 10
inicjatyw znalazły się m. in.:
ograniczenie koszenia traw, re-
gularne podlewanie młodych
drzew w okresie od wiosny do
jesieni, nowe nasadzenia drzew,
a w miejsce zniszczonych traw-
ników tworzenie łąk kwietnych.
Dzielnica planuje również zin-
tensyfikować działania w kie-
runku zatrzymywania wód opa-
dowych w miejscu ich powsta-
nia. Niektóre planowane inwe-
stycje i remonty będą uzupeł-
niane o tzw. małą retencję wód
opadowych, rowy melioracyj-
ne o zastawki i niecki retencyj-
ne, a istniejące podziemne
zbiorniki retencyjne o urządze-
nia rozsączające. Dzielnica
wznawia również akcję wysta-
wiania misek z wodą dla psów,
kotów, ptaków, jeży, owadów i
innych zwierząt żyjących w
mieście. Integralną częścią „10
kroków” jest edukacja publicz-
na w zakresie adaptacji do
zmian klimatu.

Ursynowskie pomysły czyli 10
kroków Ursynowa do walki z su-
szą to:

11.. OOggrraanniicczzoonnee kkoosszzeenniiee

Wzorem ubiegłego roku ogra-
niczamy koszenie większości
dzielnicowych trawników do
dwóch razy w roku, w tym jed-
nego późną jesienią.

Wytypujemy część trawników,
które zostaną skoszone dopiero
jesienią przed sezonem zimowym.

Powyższe zasady – z uwzględ-
nieniem indywidualnej specyfi-
ki – będą miały zastosowanie
także do innych terenów podle-
głych Dzielnicy (przedszkola,
szkoły, OPS, DOK)

22.. ŁŁąąkkii kkwwiieettnnee zzaammiiaasstt tt
rraawwnniikkóóww

W tym roku nie będziemy od-
twarzać zniszczonych trawni-
ków – w tych miejscach będzie-
my zakładać łąki kwietne.

33.. PPooddlleewwaanniiee mmłłooddyycchh ddrrzzeeww
Wydział Ochrony Środowiska

prowadzi obecnie postępowanie
na wyłonienie wykonawcy pod-
lewania młodych drzew (posa-
dzonych przez Dzielnicę w ostat-
nich 3 latach) w okresie od ma-
ja do września.

Wydział Ochrony Środowiska
wystąpi do podmiotów, które w
ostatnich trzech latach sadziły
drzewa w ramach nasadzeń za-
stępczych na terenach dzielni-
cowych, z przypomnieniem o

obowiązku dbania o te drzewa,
w tym ich regularnego podle-
wania w czasach suszy

44.. NNoowwee nnaassaaddzzeenniiaa ddrrzzeeww
Jesienią 2020 r. Urząd Dzielni-

cy Ursynów posadzi minimum
200 drzew; dodatkowo Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy planuje
posadzenie 237 drzew.

W maju 2020 r. Urząd Dzielni-
cy zaprezentuje program „Zo-
stań sponsorem drzewa na Ursy-
nowie” – każdy będzie mógł w
porozumieniu z Wydziałem
Ochrony Środowiska zakupić i
posadzić drzewko/drzewo na te-
renie dzielnicowym. Program
będzie adresowany zarówno do
osób fizycznych, jak i prawnych. 

Urząd będzie kontynuować
politykę nakazywania podmio-
tom wycinającym legalnie drze-
wa, aby rekompensowały wycin-
kę w postaci nasadzeń zastęp-
czych, a nie wpłat finansowych.
W przypadku, gdy podmiot wy-
cinających drzewo nie będzie
dysponował odpowiednim grun-
tem, będziemy udostępniać tere-
ny dzielnicowe.

55.. PPrrzzeegglląądd oobbeeccnnyycchh ii ppllaannoo-
wwaannyycchh iinnwweessttyyccjjii oorraazz rreemmoonn-
ttóóww ppoodd kkąątteemm uuzzuuppeełłnniieenniiaa iicchh
oo mmaałłąą rreetteennccjjęę wwóódd ooppaaddoowwyycchh

Wydział Infrastruktury, Wy-
dział Zasobów Lokalowych oraz
Wydział Ochrony Środowiska
we współpracy z Wydziałem Ar-
chitektury i Budownictwa doko-
nają analizy – w porozumieniu z
Ogrodnikiem Dzielnicy - obec-
nych i planowanych inwestycji i
remontów w celu zidentyfiko-
wania miejsc, w których można
te remonty i inwestycje uzupeł-
nić o małą retencję wód opado-
wych i roztopowych oraz inne
rozwiązania  oparte na przyro-
dzie, np. rowy retencyjne, niec-
ki retencyjne, ogrody deszczo-
we, łąki kwietne, itp. Wskazane
działania będą wykonywane
sukcesywnie, w zależności od
możliwości finansowych. 

66.. PPrrzzeegglląądd rroowwóóww mmeelliioorraa-
ccyyjjnnyycchh ppoodd kkąątteemm uuzzuuppeełłnniiee-
nniiaa iicchh oo nniieecckkii rreetteennccyyjjnnee oorraazz
zzaassttaawwkkii

Wydział Ochrony Środowiska
we współpracy z Wydziałem Ar-
chitektury i Budownictwa doko-
na analizy przebiegu rowów me-
lioracyjnych będących w utrzy-
maniu Urzędu Dzielnicy w celu
zidentyfikowania miejsc, w któ-
rych można je uzupełnić o niec-
ki retencyjne (zbiorniki, w któ-
rych są gromadzone wody opa-

dowe i roztopowe z danego tere-
nu przed jej odprowadzeniem
do rowu melioracyjnego) oraz
o zastawki ograniczające odpływ
wody z rowu w trakcie niewiel-
kich opadów. W wytypowanych
miejscach będą sukcesywnie wy-
konywane wskazane działania
po uzyskaniu zgód właściciel-
skich i w zależności od możliwo-
ści finansowych.

77.. PPrrzzeegglląądd ii mmooddeerrnniizzaaccjjaa
ddzziieellnniiccoowwyycchh zzbbiioorrnniikkóóww rree-
tteennccyyjjnnyycchh ppoodd kkąątteemm mmoonnttaażżuu
iinnssttaallaaccjjii rroozzssąącczzaajjąąccyycchh

Wydział Infrastruktury, Wy-
dział Ochrony Środowiska i Wy-
dział Zasobów Lokalowych we
współpracy z Wydziałem Archi-
tektury i Budownictwa dokona-
ją analizy możliwości uzupełnie-
nia posiadanych przez Urząd
Dzielnicy zbiorników retencyj-
nych (2 w Parku Przy Bażantar-
ni, 1 przy osiedlu domów komu-
nalnych na ul. Kłobuckiej, 2 przy
Dzielnicowym Ośrodku Kultu-
ry) o instalacje rozsączające wo-
dę na okoliczne tereny zieleni.
Założeniem będzie, aby jedynie
w przypadku nadmiernych opa-
dów, deszczówka była odprowa-
dzana do kanalizacji deszczo-
wej. Na podstawie analizy zo-
stanie wykonany plan moderni-
zacji zbiorników. Jego realiza-
cja będzie następowała sukce-
sywnie, w zależności od możli-
wości finansowych. 

88.. PPrrzzeegglląądd ddzziieellnniiccoowwyycchh ttee-
rreennóóww zziieelleennii ww cceelluu uuzzuuppeełłnniiee-
nniiaa iicchh oo nniieecckkii ii rroowwyy rreetteennccyyjjnnee

Wydział Ochrony Środowiska
we współpracy z Wydziałem Ar-
chitektury i Budownictwa i Wy-
działem Infrastruktury dokona
przeglądu administrowanych te-
renów zieleni w celu wytypowa-
nia miejsc do utworzenia niecek
i rowów retencyjnych. W wyty-
powanych miejscach będą sukce-
sywnie wykonywane wskazane
działania, w zależności od moż-
liwości finansowych.

99.. PPoommoocc zzwwiieerrzzęęttoomm ww ddoo-
ssttęęppiiee ddoo wwooddyy

Wznawiamy dzielnicową ak-
cję z wystawianiem misek z wo-
dą dla zwierząt (psy, koty, ptaki,
owady). Miski zostaną ustawio-

ne przed wszystkimi obiektami
dzielnicowymi. Akcji patronuje
Pucek Ursynowski. 

Wystąpimy do wszystkich
spółdzielni mieszkaniowych i
wspólnot z prośbą o podobną
akcję na ich terenach.

1100.. EEdduukkaaccjjaa ppuubblliicczznnaa
Wydział Komunikacji Społecz-

nej – w porozumieniu z Ogrod-
nikiem Dzielnicy – będzie pro-
wadził na stronie internetowej i
w mediach społecznościowych
akcję uświadamiającą mieszkań-
ców o zagrożeniach związanych
ze zmianami klimatu i potrze-
bach adaptacji do tych zmian
oraz akcję promującą wystawia-
nie misek z wodą dla zwierząt
(psy, koty, ptaki, owady).

Urząd Dzielnicy będzie zachę-
cał mieszkańców oraz podmioty
prawne do korzystania z miej-
skich dotacji na budowę urzą-
dzeń służących do zatrzymania
i wykorzystania wód opadowych
i roztopowych. 

Urząd Dzielnicy będzie zachę-
cał inwestorów do stosowania
rozwiązań proekologicznych
(Nature Based Solutions), np.
zielonych dachów, ogrodów
deszczowych, łąk kwietnych,
zbiorników retencyjnych (dre-
naży francuskich) przy rynnach
zewnętrznych odprowadzają-
cych wody opadowe z dachów.
W tym celu Ogrodnik Dzielnicy
przygotuje poradnik dla inwe-
stora, jak implementować tego
typu rozwiązania w inwesty-
cjach. Preferowanym (o ile np.
plan miejscowy nie stanowi ina-
czej) rozwiązaniem w zakresie
zagospodarowania wód opado-
wych i roztopowych w wydawa-
nych decyzjach o warunkach za-
budowy czy pozwolenia na bu-
dowę będzie ich zatrzymywanie
na działce objętej inwestycją np.
poprzez ich retencjonowanie,
rozsączanie.

Dzielnica zwróci się z apelem
do spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych w sprawie ogranicze-
nia koszenia, regularnego podle-
wania młodych drzew oraz o wy-
stawianie misek z wodą dla
zwierząt. 

K o s

Globalna kwestia przetrwania nie tylko rodzaju ludzkiego

10 kroków Ursynowa w walce z suszą

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu
oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia
epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji
pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierp-
niu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swo-
jego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres
2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte.

Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych pla-
cówek zostaną określone po uzgodnieniu przez dyrektorów przed-
szkoli i szkół wspólnie i radami rodziców. Przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z in-
nych placówek.

Dotychczas stosowana w Warszawie organizacja tzw. dyżurów
wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między
placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec –
sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja.

Trawy i łąki utrzymują wilgoć w mieście, dlatego sto-
łeczny Zarząd Zieleni zwiększył ilość terenów, na któ-
rych koszenie odbywa się raz lub dwa razy w roku.
Ogrodnicy w związku z suszą wstrzymali przycinanie
trawników w pasach drogowych oraz w pielęgnowa-
nych przez nich parkach.

Obecne warunki pogodowe umożliwiają jednokrotne koszenie na
80 hektarach terenów zieleni, które regularnie monitorują ogrodni-
cy. Zazwyczaj pierwsze przycinanie trawników rozpoczyna się na po-
czątku maja, po przekwitnięciu mleczy. Obecnie trawy, mimo cie-
płej zimy, wciąż są niskie – dlatego pierwsze koszenie odbędzie się
najwcześniej w połowie maja, pod warunkiem wystąpienia opa-
dów. W tym roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje na swoich
terenach maksymalnie trzy koszenia, ponieważ częstsze ścinanie ro-
ślin przesusza trawy i wierzchnią warstwę gleby. Zrównoważona pie-
lęgnacja zapobiega nadmiernemu wyparowywaniu wody.

W miejscach, gdzie jest większa wilgotność, ogrodnicy pozosta-
wiają naturalne łąki – można je zobaczyć w warszawskich par-
kach, skwerach i pasach drogowych np. w parku Skaryszewskim,
Pole Mokotowskie, parku Arkadia, na skarpie mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie czy pasie między jezdniami al. Żwirki i Wigury. Tam owa-
dy mają też lepsze warunki do zapylania roślin. Z kolei na niekoszo-
nych murawach pojawiają się nowe gatunki roślin, które są pokar-
mem m.in. dla pszczół i trzmieli.

Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął umieszczanie
na przystankach komunikacji miejskiej naklejek z ko-
dami QR. Po zbliżeniu do nich smartfona od razu wy-
świetli się strona internetowa z rozkładami jazdy
wszystkich pojazdów dla danego przystanku.

Od początku kwietnia na przystankach Warszawskiego Transportu
Publicznego zaczęły pojawiać się charakterystyczne naklejki z logo
WTP na czerwonym pasku i kodem QR. Kod ten – po zbliżeniu do nie-
go telefonu komórkowego z włączoną funkcją aparatu fotograficzne-
go – przenosi na stronę internetową WTP z rozkładem jazdy dla dane-
go przystanku. Pasażer może łatwo zorientować się, który autobus
przyjedzie najszybciej czy też o której będzie ten, na który czeka, bez
konieczności przeglądania wielu rozkładów w gablocie przystankowej.

Kody QR są umieszczane na infrastrukturze przystankowej (słup-
kach, wiatach), w sąsiedztwie gabloty z rozkładami, ale nie bezpo-
średnio w niej – tak, aby można było odczytać kod, nie przeszkadza-
jąc innym pasażerom, przeglądającym rozkłady w gablocie.

Naklejki z kodami są już na najpopularniejszych przystankach –
przy Dworcu Centralnym, dookoła ronda Dmowskiego, a także na
niektórych na Żoliborzu. Sukcesywnie będą naklejane na następ-
ne, w pierwszej kolejności w centrum Warszawy. W czerwcu ma-
ją się znajdować już na wszystkich przystankach (ponad 4 tys.) w
pierwszej strefie biletowej. Potem, jeśli pasażerowie będą chętnie
korzystali z tego rozwiązania, zostanie ono wprowadzone rów-
nież w drugiej strefie biletowej. 

Zmiany w przedszkolach
Kody QR na przystankach

Ogrodnicy nie koszą...
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Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski o życiu w ruchu

Piechotą i rowerem po mieście

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
ZZaawwsszzee mmóówwiiłłeemm,, żżee sskkoorroo
zzddoobbyyłłeeśś aażż cczztteerryy zzłłoottee mmeeddaa-
llee oolliimmppiijjsskkiiee ww cchhooddzziiee,, ttoo jjee-
sstteeśś jjeeddyynnyymm PPoollaakkiieemm,, kkttóórryy
nnaapprraawwddęę ddoo cczzeeggoośś ddoosszzeeddłł..
TTeerraazz jjeeddnnaakk wwiiddzzęę,, żżee ssttaajjeesszz
ssiięę bbaarrddzziieejj kkoollaarrzzeemm nniiżż cchhoo-
ddzziiaarrzzeemm......

RROOBBEERRTT KKOORRZZEENNIIOOWWSSKKII::
Nie do końca. Choć nie ukry-
wam, że dopóki restrykcje zwią-
zane z pandemią koronawirusa
nie pozwalały na rekreacyjne
wycieczki, codziennie pedało-
wałem wraz żoną Justyną na
domowym rowerze stacjonar-
nym. Gdy teraz możemy wresz-
cie ruszyć z dziećmi, gdzie chce-
my, nasz sportowy model dnia
zmienił się radykalnie. Przede
wszystkim przemaszerowuje-
my codziennie przynajmniej 6-
10 kilometrów, a często dużo
więcej. Jako małżeństwo osia-
dłe ostatnio po części na Moko-
towie, a po części na Ursyno-
wie, mamy już swoje spacerowe
trasy. Jedną z nich jest Las Ka-
backi z Parkiem Kultury włącz-
nie, bo tam nasi synowie lubią
sobie pograć w piłkę. Do Lasu
Kabackiego dojeżdżamy jednak
rowerami i dopiero tam oddaje-
my się przechadzkom na łonie
natury. Poza tym nasza stała
trasa marszu wiedzie przez Po-
le Mokotowskie, a także wzdłu
Żwirki i Wigury, do Wirażowej,
Poleczki i jeszcze dalej – aż do
terenów typowo wiejskich. Lu-
bimy się też wyprawiać do Ła-
zienek i dotrzeć na Powiśle. Na-
sza podstawowa, 7-kilometro-
wa pętla chodu to okolice Woło-
skiej, Racławickiej, Batorego.
Pole Mokotowskie i okolice sta-
dionu Skry zawsze mi  przypo-
minają, że w tym rejonie roz-
grywane były kiedyś mistrzo-
stwa Polski w chodzie oraz za-
wody pod nazwą „O Złote Buty
Jana Kilińskiego”. Byłem jesz-
cze wtedy prowincjuszem, od-
wiedzającym Warszawę z nie-
malże nabożnym szacunkiem.
Mam więc do tych terenów du-
ży sentyment. 

JJaakk jjuużż ppoowwiieeddzziiaałłeeśś jjeeddnnaakk,,
oobbookk mmaasszzeerroowwaanniiaa mmaacciiee zz
żżoonnąą ddrruuggąą ppaassjjęę,, jjaakkąą jjeesstt ppee-
ddaałłoowwaanniiee ppoo mmiieeśścciiee ii ookkoollii-
ccaacchh......

Nic w tym dziwnego, skoro
przemieszczanie się na rowerze
jest w pełni ekologiczną formą
podróżowania i daje możliwość
zwiedzania ciekawych zakąt-

ków bez szkodzenia naturze.
Mamy w domu kilka rowerów i
w zależności od wybranej trasy,
wsiadamy na właściwy pojazd.
Raz jest to typowy rower szo-
sowy, innym razem turystyczny
lub terenowy. Z taborem rowe-
rowym zaznajomiłem się zresz-
tą bliżej, pełniąc w roku ubie-
głym funkcję dyrektora marke-
tingu i komunikacji znanej ze
sponsorowania kolarstwa firmy
CCC. Muszę powiedzieć, że ob-
jeżdżanie Warszawy i pobliskich
miejscowości na rowerze jest
niesłychanie miłym zajęciem,
można bowiem przy okazji
stwierdzić, jak bardzo miasto i
jego suburbie zmieniły się w
ostatnich latach na korzyść. Bar-
dzo sobie cenimy chociażby licz-
ne ścieżki rowerowe i coraz lep-
sze oddzielanie trakcji samo-
chodowej od ruchu piechurów,
rowerzystów, jak również osób
jeżdżących na skateboardach i
hulajnogach. 

CCzzyyżżbbyy nniiee ddaałłoo ssiięę jjuużż ssppoo-
ttkkaaćć RRoobbeerrttaa KKoorrzzeenniioowwsskkiieeggoo
zzaa kkiieerroowwnniiccąą ssaammoocchhoodduu??

Przy swoich rozlicznych za-
jęciach muszę jeździć również
autem, ale oboje z żoną poru-
szamy się samochodami wypo-
sażonymi w silniki hybrydowe,
czyli z napędem po części elek-
trycznym. W ostatni weekend
wyprawiliśmy się właśnie sa-
mochodem w Góry Świętokrzy-
skie i zdobyliśmy Łysą Górę,
stwierdziwszy w trakcie tej wy-
cieczki, że turyści pozostawiają
tam po sobie obraz nędzy i roz-
paczy, a przede wszystkim ster-
ty śmieci. 

RRoozzuummiieemm,, żżee ddzziieeńń bbeezz wwyy-
ssiiłłkkuu ffiizzyycczznneeggoo jjeesstt ddllaa wwaass
ddnniieemm ssttrraaccoonnyymm......

Tak jest właśnie. Wychodzi-
my z założenia, że ruch to zdro-
wie. Dlatego w okresie przymu-
sowej domowej kwarantanny
wykonywaliśmy szereg ćwiczeń
gimnastycznych, dzieląc się nimi
z publicznością na Facebooku.
Teraz zaś każdego dnia wyry-
wamy się w świat, jeżdżąc na
przykład do urokliwego Zalesia
Górnego, położonego w Parku
Krajobrazowym Lasów Choj-
nowskich.  

PPaannddeemmiiaa zzaahhaammoowwaałłaa jjeedd-
nnaakk ddzziiaałłaallnnoośśćć wwaasszzeeggoo kklluubbuu
lleekkkkooaattlleettyycczznneeggoo RRKK AAtthhlleettiiccss......

I to jest w tej chwili nasze naj-
większe zmartwienie. Mówię

„nasze”, ponieważ Justyna po-
maga mi w prowadzeniu zajęć
z młodzieżą, jakie normalnie
odbywałyby się na szkolnym
boiskach Ursynowa i Mokoto-
wa oraz na stadionie AWF. Nie-
stety, obecne przepisy przej-
ściowe pozwalają wkroczyć na-
wet na stadion z bieżnią 400-
metrową najwyżej pięciorgu
ćwiczących plus trener. Taki
układ niczego nam nie rozwią-
zuje, a jednocześnie sprawia,
że wynajęcie obiektu staje się i
w sensie merytorycznym, i fi-
nansowym bezsensowne. Mo-
im zdaniem na takim obiekcie,
jak ten na AWF, mogłoby tre-
nować naraz choćby 50 osób.
Przecież podobne zgromadze-
nia dopuszczalne są w kościo-
łach. Również pasażerowie au-
tobusów miejskich i sklepach
mogą się w nich gromadzić w
dużo większej liczbie niż tre-
nujący zawodnicy na stadionie.
A swoją drogą, jak to się ma do
planowanego wznowienia pił-
karskich rozgrywek ligowych,
które wiążą się przecież z jed-
noczesną obecnością na takim
obiekcie bardzo wielu osób?
Rozumiem, że wstępne rozwią-
zania, dotyczące „odmrożenia”
sportu, przewidziane są na ra-
zie dla sfery wyłącznie wyczy-
nowej, ale przecież nie mniej
ważna jest sfera rekreacyjna,
dla której RK Athletics również
po części pracuje. Tymczasem
mamy teraz taką sytuację, że
ani ja jako trener i organizator
sportu, ani właściciele obiek-
tów niewiele możemy zrobić.
Dużo łatwiej jest może tylko w
tenisie, w którym bez proble-
mu zachowuje się dystans po-
między dwiema grającymi oso-
bami. Uważam więc, że nazy-
wanie obecnego procesu uru-

chamiania treningów odmra-
żaniem sportu jest czymś na-
zbyt optymistycznym. W sytu-
acji, gdy wciąż nie ma imprez,
niewiele daje uruchomienie
COS-ów. Ważniejsze jest więk-
sze udostępnienie obiektów lo-
kalnych. Dlatego my, jako RK
Athletics, czekamy na pełne
otwarcie sportowych aren. 

WWssppoommnniiaałłeeśś oo iimmpprreezzaacchh
ssppoorrttoowwyycchh,, kkttóórree zzoossttaałłyy ppoo-
ooddwwoołłyywwaannee nnaawweett nnaa nnaajjwwyyżż-
sszzyymm sszzcczzeebblluu.. ZZaappllaannoowwnnee ww
ttyymm rrookkuu iiggrrzzyysskkaa oolliimmppiijjsskkiiee ww
TTookkiioo pprrzzeessuunniięęttoo nnaa rrookk pprrzzyy-
sszzłłyy,, mmiissttrrzzoossttwwaa EEuurrooppyy lleekkkkoo-
aattlleettóóww ww ooggóóllee ooddwwoołłaannoo......

Jak długo żyję, takiego pa-
raliżu życia sportowego sobie
nie przypominam. Nie tylko
my, ludzie sportu, jesteśmy za-
szokowani. Podobnie czują się
dziennikarze mediów sporto-
wych, o czym wiem najlepiej
jako współpracownik Eurospor-
tu i dawny szef redakcji sporto-
wej TVP. Zastanawiam się, jak
długo media mogą żyć samy-
mi wywiadami i przedstawia-
niem filmowych archiwaliów?
Publiczności trzeba na powrót
pokazać żywy sport i sporto-
wych idoli. E-sportowa formu-
ła stanowi tylko namiastkę
prawdziwej rywalizacji zwią-
zanej z fizycznym wysiłkiem.
Cieszę się więc, gdy moi syno-
wie, zmęczeni szkolnymi lek-
cjami online, chętnie dają się
namówić na przydomowe za-
bawy na podwórku, pokony-
wanie toru przeszkód, budo-
wanie szałasów. To jakby po-
wrót do zajęć pierwotnych, ja-
kim dzieciarnia oddawała się
chętnie w czasach, kiedy nie
było jeszcze Internetu. A ja te
czasy dobrze pamiętam. 

RRoobbeerrtt KKoorrzzeenniioowwsskkii,, ur. 30 lipca 1968 w Lubaczowie (prze-
myskie); w okresie kariery sportowej lekkoatleta MKS Tarno-
brzeg, AZS AWF Katowice, Wawelu Kraków, Racing Club de
France Paryż oraz US Tourcoing. W chodzie sportowym: złoty
medalista olimpijski 1996 (Atlanta – 50 km), 2000 (Sydney, 20
km, 50 km), 2004 (Ateny – 50 km) oraz mistrz świata (Ateny
1997, Edmonton 2001, Paryż 2003) i Europy (Budapeszt 1998,
Monachium 2002) na tym ostatnim dystansie. Zwycięzca Ple-
biscytu „Przeglądu Sportowego” na 10 Najlepszych Sportowców
Polski w 1998 i 2000 roku. 

Magister wychowania fizycznego, trener. Włada równie bie-
gle językiem francuskim jak polskim, mówiąc też płynnie po an-
gielsku, rosyjsku i hiszpańsku. Od lat pracuje jako specjalista w
zakresie sportowego marketingu i mediów sportowych. Jest je-
dynym polskim sportowcem z czterema złotymi medalami
olimpijskimi na koncie. 

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
w Dzielnicy Mokotów obsługuje w zakresie wszystkich
spraw wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty:
11.. Rejestracja pojazdów (wszystkie rodzaje spraw) – 22 443 65 02;
22.. Prawa jazdy (wszystkie rodzaje spraw) – 22 443 63 97;
33.. Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego 
– 22 443 63 80, 22 443 63 81, 22 443 63 84;
44.. Zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wniosek o nadanie nu-
meru PESEL – 22 443 63 80, 22 443 63 81, 22 443 63 84;
55.. Odbiór dowodu osobistego – 22 443 63 83;
66.. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
– 22 443 63 83.

Dowody osobiste, meldunki,
prawa jazdy - ważne!

Część zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych odwoła-
nych w związku z epidemią została przeniesiona 
w tryb online, tak by ich uczestnicy, nawet w trudnej
sytuacji domowej kwarantanny nie wypadli z rytmu
zajęć kulturalnych, edukacyjnych i ogólnorozwojo-
wych. Oferta jest stale modyfikowana i poszerzana.

Zajęcia traktowane są jako pełnoprawna oferta „Kadru”, w ramach
opłat wniesionych już w czasie poprzedzającym wybuch epidemii.

Instruktorzy prowadzą swoje zajęcia za pośrednictwem komuni-
katorów internetowych oraz serwisów konferencyjnych (skype,
zoom, webex). Seniorzy, nienawykli do korzystania z tej formy ko-
munikacji, mogą liczyć na telefoniczną pomoc, dzięki której uzyska-
ją wsparcia w korzystaniu z aplikacji on-line. Stale aktualizowane
informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
www.dkkadr.waw.pl.

Obecnie prowadzone są zajęcia z języków obcych, gry na piani-
nie, malarstwa, jogi dla mamy z maluchem, zumby dla młodzieży
i dorosłych oraz zumby GOLD dla seniorow, break dance dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, czy zajęcia teatralne.

Ewenementem na tle działalności innych placówek kultury jest
konkurs „Autoportret metaforyczny” koordynowany przez instruk-
torkę malarstwa Annę Sobol. Jest on pretekstem do twórczego, in-
tensywnego działania i bardzo osobistego kontaktu z widzami.

Nie zamarły też działania sąsiedzkie „w realu”. Dom Kultury
“Kadr” wspiera osoby, które z przyczyn niezależnych od siebie po-
trzebują pomocy w codziennych zakupach czy realizacji recept.
Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz 
pracowników działu projektów społecznych.

Kadr włączył się również w akcje „Warszawa szyje maseczki dla
Medyków”. Dzięki wsparciu wolontariuszy, pracowników i spo-
łeczności sąsiedzkiej udało się uszyć ok. 200 maseczek, które zosta-
ły przekazane do placówek ochrony zdrowia.

Do Internetu przeniosła się część działalność Miejsca Aktywno-
ści Lokalnej. Odbywa się „Pisanie co środa” z Basią Strojnowską oraz
zajęcia z rozwoju osobistego z Piotrem Zychorą.

Czas względnego ograniczenia działalności bieżącej pozwala
skupić się na opracowaniu badań preferencji, odczuć i potrzeb pu-
bliczności. Są one podstawą długoterminowej strategii audience de-
velopment, zaimplementowanej jako fundament działalności no-
woczesnej instytucji kultury.

Dom Kultury „KADR”
w czasie pandemii
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Dynamiczny rozwój  epidemii
COVID -19 trwa, jednak życie
również toczy się dalej, swoim
trybem. Koronawirus stał się
elementem codzienności, tak
jak noszenie maseczek coraz
częściej na brodzie lub pod, niż
na ustach i nosie. Przyzwyczaja-
my się, potencjalne zagrożenie
powszednieje i jakby oddalało
się gdzieś na bok. Trawestując
znane powiedzenie – myszy tym
bardziej harcują, im mniej kota
czują (bo tak wygodniej), pomi-
mo że jest tuż obok,  w zasięgu
wzroku. 

Źle to już było
Jeszcze niedawno ursynowianie

emocjonowali się powiększającą ilością
zachorowań na COVID-19 i kolejnymi
setkami obligatoryjnych rodzinnych
kwarantann w całkiem bliskim sąsiedz-
twie. Kolejki do sklepów, bo wszystko
wykupią i wyjedzą, zalecenia utrzyma-
nia dystansu pomiędzy kolejkowicza-
mi,  również w urzędach – robiło się
coraz trudniej. Od połowy marca bezpo-
średnio w ursynowskim urzędzie dziel-
nicy można było załatwić tylko niezbęd-
ne i najpilniejsze sprawy – akty uro-
dzeń i zgonów, rejestracji pojazdów,
śluby czy odbiór dowodów. I wreszcie
nadeszła  kulminacja – kilkutygodnio-
wy zakaz wychodzenia z domu bez
ważnych powodów (no chyba że do
pracy, na zakupy, spacer z psem, z dzieć-
mi itd.), a od początku kwietnia  do-
datkowo bezwzględny zakaz wstępu
do lasów, również miejskich.  

Jednak zaistniały również nowe ele-
menty:  rozpoczął się i trwał kolejny
“cud nad Wisłą”, czyli wypłaszczanie
się tempa przyrostu liczby zachorowań.
Co prawda pojawiały się również głosy,
zresztą całkiem liczne, że publikowa-
ne dane epidemiologiczne są jakby nad-
miernie optymistycznie. Jednak argu-
menty ze strony rządu, że “uspokajanie
się” przyrostu zachorowań  to efekt zdy-
scyplinowania obywateli noszących ma-
seczki i utrzymujących wzajemny dy-
stans – musiały być wystarczające. 

Pierwsze z czterech rozluźnień ry-
gorów epidemicznych w tydzień po
Świętach zaowocowało dopuszczeniem
możliwości chodzenia na spacery, oczy-
wiście z zaleceniem, że w miejscach pu-
blicznych koniecznie w maseczkach.
Ale w lesie – można już bez maseczki.
Na Ursynowie spowodowało to sytu-
acje nieco paradoksalne, żeby nie po-
wiedzieć śmieszne. Na polnej drodze
prowadzącej od ulicy Kabackiej do lasu
prawie wszyscy w maseczkach, pomi-
mo że odległości pomiędzy ludźmi cał-
kiem spore. To bardzo dobrze. Ale w
lesie – hulaj dusza. W maseczkach tyl-
ko jednostki, pomimo że na najbardziej
uczęszczanych drogach co chwila mija-
ją się grupki kilkorga dorosłych  z dzieć-
mi, przejeżdżają rowerzyści  i pędzą dy-

szący biegacze. Cóż, widać lasy są bar-
dziej sterylne niż inne miejsca potencjal-
nych zgromadzenie. Zobaczymy za kil-
ka, kilkanaście dni, co będzie dalej.

Również ratusz ursynowski rozluźnił
dyscyplinę epidemiczną. Już od ponad ty-
godnia osobiście można załatwiać nie
tylko najpilniejsze sprawy, głównie z ob-
szaru kompetencji urzędu stanu cywilne-
go, ale w zasadzie wszystkie potrzeby
dotyczące ewidencji ludności, dowodów
osobistych, rejestracji pojazdów, praw
jazdy i innych dokumentów komunika-
cyjnych. Aby jednak skorzystać z nowych
możliwości, niezbędne jest wcześniejsze
umówienie się telefoniczne na wizytę i
dokonanie przelewem wymaganej płat-
ności. Zapotrzebowanie mieszkańców
na skorzystanie z możliwości bezpośred-
niego załatwiania spraw w urzędzie jest
bardzo duże, zaś zapisy są realizowane na
konkretną godzinę w terminach do koń-
ca miesiąca. Normalność powoli wraca,
dostosowując się jednak do faktu ciągłe-
go istnienia epidemii. 

Sesja Rady Dzielnicy online
Zgodnie z tradycją,  sesje Rady dziel-

nicy odbywały się zazwyczaj co mie-
siąc. Epidemiczna aura nie sprzyjała
aktywności radnych w Urzędzie, co
przekładało się na zaistnienie spraw
mogących być tematem obrad. Nie
zmienia to faktu, że szereg spraw wy-
magało podjęcia dyskusji lub decyzji.
Toteż niejakie zaskoczenie wywołał po-
rządek  XVIII sesji, opublikowany na
stronach portalu Urzędu Dzielnicy. Po-
za tradycyjnym pierwszym punktem
dotyczącym przyjęcia protokołów z
dwóch poprzednich sesji  (odbytych 25.
lutego i 10. marca) i również tradycyj-
nym ostatnim na temat interpelacji, za-
pytań i wolnych wniosków, porządek
obrad zawierał trzy punkty prawie jed-
nobrzmiące  “...zniesienia nazwy obiek-
tu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy...” dotyczące odpowiednio
ulic Mewy, Pliszki i Świstunki. Problem
polega jednak na tym, że ulice te już
dawno na Ursynowie nie istnieją, za to
są jeszcze na mapach miejskich. Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Michał Ma-
tejka w rozmowie z portalem haloursy-
now.pl wyjaśniał, że “musiał zwołać se-
sje przed końcem kwietnia, bo radę „go-
nią” terminy rozpatrzenia projektów
uchwał określone w statucie. Trzy pro-
jekty dotyczące nazw ulic wpłynęły z
urzędu miasta stołecznego 8 kwietnia,
więc radni dzielnicy mają czas do 8 ma-
ja, by je rozpatrzyć”. 

W normalnych warunkach przewod-
niczący dla zrealizowania wyłącznie
tych tematów zapewne nie zwoływałby
sesji, ale warunki obecnie  mamy nie-
normalne – cokolwiek by to miało ozna-
czać. Zresztą sami radni pozytywnie
oceniali fakt zwołania sesji, ponieważ
Rada i inne organy powinny pracować
niezależnie od epidemii, zaś wolne
wnioski dadzą okazję do poruszenia
istotnych dla mieszkańców spraw. A
przy okazji będzie możliwość przete-
stowania w praktyce działania syste-
mu online i głosowania w ramach sys-
temu eSesji. 

I faktycznie, posiedzenie zdalne by-
ło konieczne, również ze względów
technicznych. Posiedzenie w tym trybie
odbywało się po raz pierwszy. W takim
“rozpoznaniu w boju” wyszły główne
usterki i niedomagania, które trzeba

będzie usprawnić. Było tego sporo. Cią-
gle rwąca się transmisja, siła głosu po-
szczególnych mówców na różnych po-
ziomach  wymagających częstego po-
głaśniania lub ściszania, słaba jakość
obrazu, długie przerwy w słyszalności
pomimo  poruszających się ust mówców
–  jakby przewodniczący chciał utajnić
wypowiedzi, to nie jedyne mankamen-
ty. Ale to zarazem ważne doświadcze-
nie pokazujące, co z aspektów technicz-
nych należy zmienić lub usprawnić.
Trzeba pamiętać również, że za jakość
transmisji odpowiadał nie tylko system
w urzędzie, który raczej funkcjonował
prawidłowo,  ale głównie jakość łącz
internetowych i sprzętu prywatnego,
którym w swoich mieszkaniach dyspo-
nowali radni. Różne mikrofony, różne
kamerki internetowe, czasem mikrofo-
ny i kamerki w laptopach, wzajemnie
nie do końca kompatybilne, sprawiały
problemy.

Niemniej, sesja odbyła się bardzo
sprawnie. Już po wprowadzeniu doko-
nanym przez przewodniczącego Rady,
burmistrz Robert Kempa złożył wniosek
o rozszerzenie porządku o punkt za-
wierający informację burmistrza na te-
mat skutków pandemii koronawirusa
oraz jej wpływu na działanie Dzielnicy
Ursynów. Analogiczny wniosek złożył
dzień wcześniej e-mailowo na ręce prze-
wodniczącego Matejki radny Maciej An-
tosiuk, o czym burmistrz nie wiedział.
Obydwaj wnioskodawcy zgodzili się,
by w sumie jednobrzmiącą propozycję
głosować równocześnie, dzięki czemu
program sesji wzbogacił się o punkt me-
rytorycznie faktycznie istotny.

W swojej informacji burmistrz Robert
Kempa zwrócił uwagę na formy wspar-
cia, jakie w obecnej sytuacji urząd przy-
gotował dla mieszkańców. Został utwo-
rzony Dzielnicowy Zespół Wsparcia skła-
dający się z urzędników i przedstawi-
cieli Ośrodka Pomocy Społecznej z licz-
nymi wolontariuszami, ukierunkowa-
ny na zakup artykułów spożywczych i le-
karstw dla osób, które ze względu na
wiek czy schorzenia są szczególnie na-
rażone na zakażenie koronawirusem.
Równocześnie OPS wspiera osoby, któ-
re znajdowały się na kwarantannie – ta-

kich osób było 1256. Natomiast w ra-
mach akcji Świąteczne Pakiety pomoc
otrzymało ponad siedemdziesięciu
mieszkańców dzielnicy. Również w ra-
mach działalności punktu informacyjno
- konsultacyjnego uruchomione zostało
wsparcie psychologiczne, dedykowane
m.in. uczniom i ich rodzicom. Z porad
tych skorzystało dotychczas prawie
dwustu mieszkańców dzielnicy. 

Do działań włączyły się również orga-
nizacje pozarządowe, które realizują
zlecenia dzielnicy. I tak stowarzyszenie
Ariadna kontynuuje wysyłkę żywności
potrzebującym. Kluboteka Dojrzałego
Człowieka integruje i aktywizuje ursy-
nowskich seniorów m. in. poprzez szy-
cie maseczek i przekazywanie ich po-
trzebującym. Podobne działania wyko-
nuje również wiele placówek oświato-
wych. Ostatnio w ramach projektu “Tor-
nado zagrożeń” zostały uruchomione
warsztaty umiejętności wychowaw-
czych dla rodziców. Ponadto zamiast
finansowania posiłków w placówkach
oświatowych, zaoszczędzone  środki
zostały przeznaczone na zasiłki finanso-
we celowe związane z zakupem posił-
ków dla rodzin najbardziej potrzebują-
cych. Wydawane są również paczki ży-
wieniowe dla uczniów, którzy dotych-
czas korzystali z darmowych posiłków
w placówkach oświatowych. 

Jeśli chodzi o sytuację finansową,
burmistrz Kempa stwierdził, że jest
przedwcześnie, by odpowiedzialnie mó-
wić jaki będzie spadek dochodów, któ-
ry będzie miał odwzorowanie zarówno
w wydatkach bieżących jak i inwestycyj-
nych. Jednak pojawiają się wstępne wy-
powiedzi, m. in. marszałka Struzika,
że dochody m. st. Warszawa mogą
spaść nawet o 1/7. Dokładając  te 15%
do zabranych miastu przez rząd docho-
dów 1200 mld zł, można ocenić, że ska-
la w zakresie wydatków bieżących i in-
westycyjnych byłaby przerażająca.
Również wielkie problemy stwarza cha-
os informacyjny, w tym często występu-
jące zaprzeczanie przekazanym wcze-
śniej informacjom, co dezorganizuje
pracę samorządowcom. Jako przykład
można podać niespójne informacje do-
tyczące terminów funkcjonowania żłob-

ków, przedszkoli i szkół podstawowych.
Musimy czekać niestety na informacje
z dnia na dzień – wyjaśniał sytuację
burmistrz Robert Kempa. 

Dyskusja radnych i pytania o uzupeł-
nienia jak zwykle sprowadzała się do
doprecyzowania szczegółów wypowie-
dzi. Jednak tym razem, przeciwstaw-
nych i atakujących się wzajemnie wypo-
wiedzi praktycznie nie było, w przeci-
wieństwie do wielu dotychczasowych
sesji realizowanych w trybie tradycyj-
nym. Sesja przebiegła wyjątkowo
sprawnie, kończąc się po niespełna
dwóch godzinach, co jest absolutnym
ewenementem. Oczywiście, zostały
również przegłosowane punkty, doty-
czące zniesienia nazw nie istniejących
ulic. W jednym bloku i jednogłośnie,
zajęło to raptem kilka minut.

Co się zmieniło i nie zmieniło 
Zgodnie z wcześniejszą informacją,

obecnie prawie wszystkie sprawy będą
mogły być już załatwiane bezpośrednio
w ursynowskim urzędzie. Jednak pod-
stawowym wymogiem obsługi przez
urząd w sytuacji epidemii – poza ciągle
obowiązującym zachowaniem odległo-
ści poszczególnych osób i innych aspek-
tów bezpieczeństwa – będzie telefonicz-
ne umówienie się na wizytę oraz wnie-
sienie przelewem wymaganych opłat.
Czynne jest jedno wejście do urzędu od
alei KEN. Natomiast jak dotychczas
funkcjonuje okienko podawcze od stro-
ny ulicy Indiry Gandhi, przyjmujące do-
kumenty i wnioski związane z kupnem
lub sprzedażą pojazdów.

Warto pamiętać również o możliwo-
ściach, jakie daje posiadanie konta in-
ternetowego ePUAP przy załatwianiu
spraw urzędowych. Bez wychodzenia z
domu można załatwić praktycznie więk-
szość spraw. Szczegółowe informacje,
jak w łatwy sposób założyć sobie profil
zaufany, znajdują się na stronie interne-
towej gov.pl. Dla osób posiadających ra-
chunek w bankowości internetowej  da-
je to kolejną możliwość wygodnego uru-
chomienia profilu zaufanego, ponieważ
system realizuje autoryzację z wykorzy-
staniem danych osobowych (tylko!!!)
zawartych na koncie bankowym.

XVIII sesja Rady Ursynowa online

Epidemiczny Ursynów i dzień jak co dzień
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Takich kpin z demokracji nie było od czasów PRL

Prawo i Sprawiedliwość wymy-
śliło sobie wybory koresponden-
cyjne. Karty do głosowania na
prezydenta kraju będą dostar-
czać listonosze. Dla wielu oby-
wateli taki model głosowania
jest nie do przyjęcia, popiera ich
aż 400 wybitnych polskich
prawników z prof. Ewą Łętow-
ską na czele, eksperci OBWE
oraz przewodniczący komisji
wolności obywatelskich Parla-
mentu Europejskiego. 

P rzegłosowana przez Sejm
ustawa o głosowaniu kore-
spondencyjnym obecnie pro-

cedowana jest w Senacie, który do 6
maja ma przedstawić Sejmowi wła-
sne poprawki. Jeśli posłowie „Poro-
zumienia” Jarosława Gowina poprą
PiS i senackie poprawki zostaną od-
rzucone, ustawa trafi na biurko prezy-
denta Andrzeja Dudy, który z pewno-
ścią natychmiast ją podpisze. Na wy-
danie stosownych rozporządzeń i
przeprowadzenie procesu wyborcze-
go pozostaną... trzy dni. Chyba że sej-
mowa większość przesunie wybory
na 17 maja (niedziela) lub 23 maja,
czyli ostatni możliwy konstytucyjny
termin. Z organizacji wyborów pre-
zydenckich została formalnie wyłą-

czona Państwowa Komisja Wyborcza,
funkcję organizatora powierzono Jac-
kowi Sasinowi, ministrowi aktywów
państwowych.  

P owierzenie politykowi partii
rządzącej krajem organizacji
wyborów o znaczeniu strate-

gicznym dla całego państwa spotkało
się ze sprzeciwem dużej części społe-
czeństwa, który ciągle narasta. Ale to
nie wszystko. Zgodnie z orzecznic-
twem Trybunału Konstytucyjnego nie
wolno w istotny sposób zmieniać reguł
wyborczych na pół roku przed wybo-
rami. PiS kompletnie zignorowało
orzeczenie TK. Kolejne zarzuty formu-
łowane są przez ekspertów OBWE, ko-
misję wolności obywatelskich PE oraz
nasz Sąd Najwyższy, którego preze-
sem do końca kwietnia pozostaje Mał-
gorzata Gersdorf. Sędziowie SN twier-
dzą, że tryb realizacji jednego z podsta-
wowych praw obywatelskich, czyli
czynnego prawa wyborczego „przy
urnie”, gwarantowanego przez art. 62
ust. 1 Konstytucji RP, zastępuje się for-
mą korespondencyjną, która ma być
realizowana z pominięciem zasad, ja-
kie w odniesieniu do głosowania kore-
spondencyjnego – de lege lata – funk-
cjonują na gruncie Kodeksu Wybor-
czego. A to jest nie do przyjęcia. 

W ojciech Hermeliński, sę-
dzia Trybunału Konstytu-
cyjnego w stanie spoczyn-

ku, przewodniczący PKW w latach
2014–2019, mówi wprost: „To, co wy-
prawia PiS z wyborami, woła o pomstę
do nieba”. Rosnące oburzenie dużej
części Polaków na styl polityki, upra-
wianej przez PiS, a polegającej na siło-
wym, bez konsultacji z opozycją i
prawniczymi autorytetami, przepy-
chaniu w Sejmie ustaw obarczonych
nawet widocznymi na pierwszy rzut
oka wadami, to jedno. Pojawiają się
jednak coraz bardziej niepokojące do-
niesienia z Parlamentu Europejskie-
go, który wyraźnie ma dosyć mocno
kontrowersyjnych decyzji, łamiących
prawo i podstawowe zasady demokra-
cji, podejmowanych u nas przez Zjed-
noczoną Prawicę. Grozi się Polsce do-
tkliwymi karami finansowymi, a sy-
gnałem alarmowym może być to, że
prezydent Emmanuel Macron wyco-
fał zaproszenie dla polskiego prezy-
denta na Dzień Święta Francji, jakim
stało się zapoczątkowanie Rewolucji
Francuskiej w dniu 14 lipca 1789 po-
przez atak na więzienie Bastylia. Ob-
chody tego święta zawsze są bardzo
uroczyste. Macrona rozsierdziło pod-
pisanie przez Andrzeja Dudę „ustawy

kagańcowej”, nie podoba mu się rów-
nież zmiana w ostatniej chwili prawa
wyborczego w Polsce i parcie za wszel-
ką cenę do majowych wyborów. 

S prowadzenie  PKW do roli
kwiatka do kożucha i wybory
korespondencyjne w dniu 10

mają podobają się wyłącznie posłom
PiS oraz sympatykom tego ugrupowa-
nia. „Wybitni” znawcy problematyki
prawniczej w osobach 30-letniego Se-
bastiana Kalety, 29-letniego Jana Kan-
thaka czy 38-letniego Jarosława Fogla,
rzecznika prasowego PiS i byłego cze-
ladnika piekarniczego, radośnie pod-
ważają stanowiska sędziów trzech izb
Sądu Najwyższego, ekspertów OBWE
oraz posłów z komisji wolności oby-
watelskich Parlamentu Europejskire-
go. W opinii wspomnianych na wstępie
domorosłych autorytetów, wszystko –
co forsuje PiS –  jest zgodne z prawem,
z wolą obywateli, służy demokracji, a
zamrożenie kompetencji PKW w ni-
czym nie zagraża wyborom , mimo że
zmienia się nie tylko sposób głosowa-
nia, ale też sposób przygotowania oraz
ich organizacji.  To, że profesjonalną i
umocowaną w konstytucji PKW, na
której czele stoi sędzia, zastępuje czyn-
ny polityk rządzącej partii, jawnie wy-
sługujący się wodzowi, również nie ma
według Kalety, Kanthaka i Fogla wiel-
kiego znaczenia. 

M a to jednak kluczowe zna-
czenie dla coraz większej
liczby obywateli, więc gro-

no osób zdecydowanych na bojkot wy-
borów korespondencyjnych stale się
powiększa. Bo nie chodzi o to, która
partia ma pozostawać przy władzy,
lecz o zachowanie żelaznych zasad de-
mokracji, dzięki którym PiS właśnie
zdobyło większość parlamentarną
(dziś już tylko sejmową). Mówi miesz-
kaniec Ursynowa, czytelnik „Passy”,
pragnący zachować anonimowość:
„Nie mogę wziąć udziału w tym plebi-
scycie, ponieważ nie będzie oszklonej
urny, do której zawsze wrzucałem kar-
tę osobiście z konkretnymi krzyżykami.
Nie wiem, kto będzie liczyć głosy. Mam
podać PESEL, więc mogę mieć uza-
sadnione obawy, że zarówno ten rząd,
jak i kolejne będą znać moje preferen-
cje wyborcze, a to w ogóle mi nie pa-
suje, naruszając zasadę tajności gło-
sowania. Nie mam zamiaru niszczyć
karty wyborczej, bo jest to czyn karal-
ny. Ale pozostawię ją w skrzynce, gdyż
za nieopróżnienie skrzynki pocztowej
nie grożą prawne konsekwencje, po-
dobnie jak za odmowę udziału w wy-
borach. Nie wyślę nawet pustej karty,
ponieważ to wpływa na frekwencję
(głos oddany). Niechaj odpowiednie
służby przyjdą po wyborach i sobie

odbiorą pustą kartę. Nie będę brał
udziału w żadnych tego typu plebiscy-
tach,  organizowanych przez władzę,
czy byłaby to władza prawicowa, lewi-
cowa, bądź jakakolwiek inna. Interesu-
ją mnie wyłącznie wybory organizowa-
ne przez PKW z osobną kabiną oraz
szklaną urną, do której wrzuca się kar-
ty do głosowania”. 

N ic dodać, nic ująć. Nawet
wielcy władcy wsłuchiwali
się w przeszłości w vox po-

puli, ale czy w głos polskiego ludu wsłu-
cha się także urzędujący władca nasze-
go kraju? Jest to bardzo wątpliwe. Jed-
nakowoż konsekwencje przeprowadze-
nia na siłę niechcianych przez społe-
czeństwo i totalnie krytykowanych, nie
tylko w kraju, wyborów koresponden-
cyjnych mogą być bardzo poważne. Od
rozbicia Zjednoczonej Prawicy w Sejmie
i utraty przez PiS sejmowej większości,
co może grozić upadkiem rządu, po izo-
lację Polski na forum europejskim.
Pierwszym dowodem na izolowanie
polskich polityków jest niezaproszenie,
a konkretnie – wspomniane anulowanie
zaproszenia dla naszego prezydenta na
uroczystości Dnia Bastylii. To święto
narodowe Francuzów, na które zapra-
szani są najważniejsi światowi przy-
wódcy. Nieobecność w Paryżu  zaświad-
czy o bardzo niskiej randze międzyna-
rodowej państw, których przywódcy
zostali pominięci. 

P iS przyzwyczaiło nas, że parla-
ment działa jak taśmociąg bez
przestojów – tym razem jednak

nie tylko będzie naciągał prawo, ale
wciągnie też w swój proceder wiele in-
stytucji. A inne z tego procesu wyłączy
– w tym Państwową Komisję Wyborczą,
która dotąd przeprowadzała wybory.

“Z wielkim zaniepokojeniem obser-
wujemy, jak kierowana przez PiS koali-
cja zmienia kodeks wyborczy w spo-
sób niekonstytucyjny, pozbawiający
Polaków ich demokratycznych praw
wyborczych. Forsując te zmiany, PiS
wyraźnie wchodzi na niedemokratycz-
ną ścieżkę. […] Planowane przez PiS
środki nie gwarantują tajności głosowa-
nia, liczenie nie będzie kontrolowane
przez w pełni niezależne organy, a kon-
stytucyjny wymóg bezpośredniego gło-
sowania zostanie zignorowany” –
stwierdziła w specjalnym oświadczeniu
Roberta Metsola, prawniczka z Malty,
europosłanka Europejskiej Partii Lu-
dowej. Uważa ona dodatkowo, że wy-
nik majowych wyborów prezydenckich
nie zostanie uznany przez międzynaro-
dowe instytucje, a ich ewentualny zwy-
cięzca będzie miał bardzo słaby demo-
kratyczny mandat.

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

Prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski i War-
szawskie Metro przekażą
słodkie upominki do do-
mów dziecka i innych pla-
cówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Miasto zachęca
także do społecznych ini-
cjatyw.

Warszawa przekaże 200 kg
krówek, 5000 lizaków, 3000 pu-
dełeczek ze śliwkami do miej-
skich placówek opiekuńczo-w-
ychowawczych i ich filii, czyli 50
punktów.

– Dziękuję wszystkim, którzy
angażują się w pomoc w tym
trudnym dla wszystkich czasie.
Warszawiacy oraz organizacje
dzielą się dobrem, energią i
wspierają finansowo potrzebują-
cych. Potrzeb jest wiele, dlatego
nadal zbieramy propozycje
wsparcia za pośrednictwem
miejskiego portalu wolontariatu
– mówi Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m.st. Warszawy.

– Na 25-tą rocznicę urucho-
mienia metra w Warszawie przy-
gotowaliśmy słodkie podarunki
dla mieszkańców. Jednak w
związku z sytuacją epidemiczną
i odwołaniem miejskich wyda-

rzeń m. in. otwarcia dla pasaże-
rów kolejnych trzech stacji na Wo-
li, słodycze trafią do dzieci, wy-
chowujących się w stołecznych
placówkach – mówi Jerzy Lejk,
prezes Metra Warszawskiego.

Wychowawcy zatrudnieni w
placówkach zapewniają całodo-
bową opiekę i wychowanie nie-
mal 700 dzieciom i młodzieży
pozbawionym opieki rodziców.
W czasie stanu epidemii pod-
opieczni z dnia na dzień pozba-
wieni zostali bezpośredniego
kontaktu z rodzicami. Wycho-
wawcy każdego dnia mierzą się
z trudnymi emocjami wycho-
wanków oraz wspierają dzieci w
procesie edukacji na odległość.

Do tej pory setki firm, organi-
zacji i osób prywatnych wsparły
m.st. Warszawę i instytucje miej-
skie, w tym szpitale. Dzięki dar-
czyńcom i wolontariuszom po-
moc otrzymują potrzebujący, sto-
łeczne jednostki oraz personel
medyczny. Wśród darczyńców
znajdują się urzędy, lokale ga-
stronomiczne, galerie handlowe,
stowarzyszenia, fundacje, stu-
denci, uczelnie, placówki oświa-
towe, firmy działające w różnych
branżach. Przekazali oni m.in.

maski ochronne i filtry, rękawicz-
ki, kombinezony, ochraniacze na
buty, taśmy uszczelniające połą-
czenia, środki czystości i ręczni-
ki papierowe, przyłbice, urządze-
nia do opryskiwania, kosmety-
ki, darowizny pieniężne, zgrzew-
ki wody i napojów, obiady oraz
udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia
Warszawa wraz z Fundacją Ve-
olia przekazała 125 tys. zł, które
stolica przeznaczy na posiłki dla
lekarzy i ratowników oraz pacz-
ki żywnościowe dla najuboż-
szych i seniorów oraz na potrze-
by środków bezpieczeństwa w
szpitalach i podmiotach miej-
skich. Firma deweloperska Cor-
dia przekazała 500 tys. zł na
paczki żywnościowe. Z kolei fun-
dacja TVN - nie jesteś sam wpła-
ciła 100 tys. zł darowizny dla
Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują
wsparcie od różnych podmiotów
i zaangażowanych mieszkańców
– to nie tylko wartościowe rzeczy
czy pożywienie, np. ciepłe posił-
ki dla bezdomnych, sprzęt kom-
puterowy i środki ochronne, ale
również usługi, pomoc fizyczna
oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecz-
nych inicjatyw wszystkich,
którzy mogą pomóc w czasie
trwającej epidemii Covid-19.
Priorytetami są między 
innymi:

- żywność i woda, potrzebne
osobom ubogim i bezdomnym -
dary te będą dystrybuowane za
pośrednictwem Ośrodków Po-
mocy Społecznej i organizacji
pozarządowych,

– gotowe posiłki dla persone-
lu medycznego, które będą kie-

rowane do szpitali i innych pod-
miotów leczniczych,

– gotowe posiłki i paczki żyw-
nościowe dla seniorów trafią do
potrzebujących za pośrednic-
twem Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, organizacji pozarządo-
wych lub podmiotów, opiekują-
cych się powstańcami,

– środki ochrony osobistej dla
personelu medycznego i pod-
miotów opiekuńczo-leczniczych:
jednorazowe maseczki, gogle,
rękawice, płyny do odkażania -

będą kierowane do szpitali i in-
nych podmiotów leczniczych,
Domom Pomocy Społecznej i in-
nym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głów-
nych potrzeb, Warszawa przyj-
mie każdą inną pomoc – stołecz-
ne jednostki i biura zadbają o
dystrybucję podarunków. Orga-
nizacje oraz mieszkańcy mogą
wysłać propozycję wsparcia na
adres darczyncy@um.warsza-
wa.pl z krótkim opisem tego, co
może zostać przekazane. R K

W stanie epidemii pomagajmy razem
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5. edycja Pól Nadziei Fundacji Hospi-
cjum Onkologiczne bez wiosennych zbió-
rek – Fundacja prosi o wsparcie poprzez
zakup wirtualnego żonkila 

Już po raz piąty na Ursynowie kwitną żonki-
le zasadzone przez dzieci i młodzież w ramach
programu Pola Nadziei FHO. Każdego roku je-
go uczestnicy rozdają kwiaty podczas ulicz-
nych kwest, aby wesprzeć pacjentów hospi-
cjum. W tym roku, ze względu na pandemię
koronawirusa, Fundacja prosi o wsparcie zbiór-
ki online. 

Nowa rzeczywistość 
Na Ursynowie kwitną żonkile. Kwiaty zasa-

dzone przez dzieci i młodzież to symbol progra-
mu Pola Nadziei, organizowanego przez Fun-
dację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. W
ramach programu społeczności przedszkolne,
szkolne, Urząd Dzielnicy i sąsiedzi hospicjum
sadzą żonkile, które na wiosnę rozdawane są
podczas ulicznych kwest. Uczestnicy organizują
także zbiórki i kiermasze, z których dochód prze-
znaczony jest na podstawowe potrzeby hospi-
cjum, np. leki czy posiłki dla pacjentów. W tym
roku Fundacja musi jednak przenieść swoje dzia-
łania do internetu: 

– Kwesty z żonkilami to jedna z wielu aktywno-
ści, które podejmują społeczności szkolne, by wes-
przeć naszych pacjentów. W tym roku okoliczno-
ści zmuszają nas do zrezygnowania ze zbiórek
poza murami hospicjum, dlatego prosimy o pomoc
poprzez zakup wirtualnego żonkila – tłumaczy
Dorota Jasińska, prezes Fundacji Hospicjum On-
kologiczne. 

#wirtualnyzonkil 
FHO podejmuje różne inicjatywy, które mają na

celu zachęcać do wspierania Fundacji w zapewnie-
niu swoim podopiecznym nie tylko opieki me-
dycznej na najwyższym poziomie, ale też blisko-

ści i akceptacji. Mimo licznych działań, każdego
miesiąca w hospicjum brakuje 90 tys. zł, stąd apel
o pomoc. Aby wesprzeć podopiecznych Fundacji
wystarczy wejść na fho.org.pl/polanadziei i doło-
żyć swoją cegiełkę do wirtualnej zbiórki. Symbo-
licznej wpłaty można także dokonać przelewem
bezpośrednio na konto Fundacji: 

Bank Pekao S.A. 
68 1240 5963 1111 0000 4799 9077 
tytułem: WIRTUALNY ŻONKIL 
Fundacja zachęca także do udostępniania i

oznaczania informacji o akcji w mediach społecz-
nościowych haszatagiem #wirtualnyzonkil. 

Nauka empatii 
Pola Nadziei to międzynarodowy program re-

alizowany wyłącznie przez hospicja i ich przyjaciół.
Jego celem jest propagowanie niesienia bezinte-
resownej pomocy, uwrażliwianie na potrzeby osób
nieuleczalnie chorych, a także pozyskiwanie środ-
ków na rzecz pacjentów hospicjum. Program skie-
rowany jest przede wszystkim do przedszkoli,
szkół, ale również biznesu i spółdzielni mieszka-
niowych. 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysz-
tofa od 1990 roku niesie bezpłatną pomoc lu-
dziom, którzy u kresu choroby onkologicznej po-
trzebują, troski i poczucia bezpieczeństwa. To
miejsce ostatniego pożegnania, gdzie każdy gest
wykonywany jest z najwyższą czułością i poszano-
waniem godności człowieka. W skali roku lekarze,
pielęgniarki, fizjoterapeutki, psychologowie oraz
ksiądz kapelan otaczają bezpłatną opieką ponad
3 000 pacjentów. Fundacja wspiera także rodziny
chorych. To wszystko jest to możliwe dzięki zaan-
gażowaniu i wielkiemu sercu darczyńców i wolon-
tariuszy. 

K a r o l i n a  C h o j k a - B a r t o s z k o
d y r e k t o r  d s .  s t r a t e g i i  i  r o z w o j u  

k a r o l i n a . b a r t o s z k o @ f h o . o r g . p l
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„Warszawo, będzie dobrze!” oraz „Jesz-
cze będzie przepięknie!” – hasła, dodają-
ce otuchy i dające nadzieję na lepszą
przyszłość, można zobaczyć na ścianach
przy metrze Centrum. To jeden z czte-
rech murali przygotowanych w ramach
akcji non-profit, by poprawić nastrój
mieszkańców w czasie epidemii.

Przy Rondzie ONZ oraz na Domu Towarowym
Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 warsza-
wiacy zobaczą hasło – „Będzie dobrze :)”. Z kolei
na „patelni” przy stacji metra Centrum ujrzą „Jesz-
cze będzie przepięknie!” oraz „Warszawo, będzie
dobrze”. Przechodnie i zmotoryzowani, prze-
mieszczający się w okolicy ul. Waryńskiego 3,
przy stacji metra Politechnika, mogą wypatrywać
optymistycznego hasła „Głowa do góry!”.

Pomysłodawca – firma Good Looking Studio –
zaznacza, że media są aktualnie przesycone nega-
tywnymi informacjami. Do społeczeństwa docie-
rają głównie czarne statystyki oraz wizje kryzysu
po epidemii koronawirusa. Swoją inicjatywą fir-
ma chce dać mieszkańcom Warszawy pozytywny
przekaz i nadzieję na lepsze jutro – przypomnieć,
że dobre dni są jeszcze przed nami.

Czytelne, duże hasła są pozbawione zabarwie-
nia politycznego czy religijnego. Dodatkowo, na
ścianach pojawia się uśmiech w postaci dwukrop-
ka i nawiasu jako symbol wirtualnej komunikacji,
na którą większość mieszkańców musiała się z
dnia na dzień przestawić. Inicjatorzy zachęcają do
fotografowania i dzielenia się zdjęciami murali w
mediach społecznościowych. 

R K

Po majówce, dokładnie we wtorek, 5 maja, ok. godz. 8.00, budowniczowie ursynowskiego odcin-
ka obwodnicy przystąpią do budowy drugiej części ronda na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Pilec-
kiego. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Uruchomio-
na zostanie część ronda, a ruch pieszy i rowerowy zostanie skierowany na jego wschodnią część.

Warszawskie metro syste-
matycznie unowocześnia
systemy odpowiadające za
bezpieczeństwo ruchu. Ko-
lejny etap modernizacji
zostanie przeprowadzony
w przedłużony weekend 1-
3 maja. Wówczas pociągi
podziemnej kolei będą
kursowały tylko między
Młocinami a Politechniką.
Zostanie uruchomiona au-
tobusowa komunikacja
zastępcza.

System sterowania ruchem
pociągów to jedna z podstawo-
wych, ale i najważniejszych
struktur umożliwiających spraw-
ne działanie podziemnej kolei.
Metro Warszawskie unowocze-
śnia system i wymienia eksplo-
atowane urządzenia przekaźni-
kowe na nowoczesne, cyfrowe.
Wdrażana technologia jest bar-
dziej niezawodna i umożliwia
również stosowanie aktualnych
rozwiązań technicznych w za-
kresie systemów sterowania ru-
chem kolejowym.

Przebudowa systemu na
pierwszej linii metra jest prowa-
dzona stopniowo od 2009 r., a
ostatnie prace odbyły się w sierp-
niu 2017 r. na odcinku Kabaty –
Stokłosy. W tym roku, urządze-
nia zostaną wymienione między
stacjami Stokłosy – Wilanowska.
Przygotowywana jest również
dokumentacja do przetargu na
przebudowę kolejnego odcinka,
od stacji Wilanowska do Poli-
techniki. 

Prace będą prowadzone przy
wyłączeniu ruchu pociągów.
Składy linii M1, w okresie od 1
do 3 maja, będą kursowały na
skróconej trasie Młociny - Poli-
technika. Odcinek między pla-
cem Konstytucji a Kabatami, po-

łączą autobusy linii zastępczej.
Zostanie także zmieniony przy-
stanek końcowy autobusów li-
nii 710, 724 i 742, które dojadą
do Wilanowa.

W metrze, w piątek (1 maja)
i niedzielę (3 maja) będzie obo-
wiązywał świąteczny rozkład
jazdy, a w sobotę (2 maja) – so-
botni. Na odcinku nieobsługiwa-
nym przez metro, zostanie uru-
chomiona zastępcza linia auto-
busowa ZM1, której autobusy
będą jeździły trasą:

ZM1: METRO KABATY – al.
Harcerzy Rzeczypospolitej – Rol-
na – al. Wilanowska – Puławska
– J.P. Woronicza – al. Niepodle-
głości – Stefana Batorego – L.
Waryńskiego – rondo Jazdy Pol-
skiej – METRO POLITECHNIKA
– PL.KONSTYTUCJI – L. Waryń-
skiego – rondo Jazdy Polskiej –

Stefana Batorego – al. Niepodle-
głości – al. Wilanowska – prze-
jazd przez pętlę Meto Wilanow-
ska – al. Wilanowska – Rolna –
al. Harcerzy Rzeczypospolitej –
al. KEN – METRO KABATY.

Autobusy linii ZM1 będą pod-
jeżdżały na przystanki co ok. 3-
4 minuty.

Dodatkowo  autobusy linii
710, 724 i 742 zostaną wycofane
z pętli OS. KABATY i ulicami Ł.
Drewny i Przyczółkową dojadą
do pętli WILANÓW. Tu możliwa
będzie przesiadka do autobusów
jadących w kierunku centrum
(116, 131, 180, 519). Jednocze-
śnie zostanie uruchomiona za-
stępcza linia autobusowa Z39 na
trasie: OK.KABATY – al. KEN –
Wąwozowa – Relaksowa – M.
Rosnowskiego – S. Korbońskiego
– Ł. Drewny – ANDRUTOWA.

Zmiany w ruchu na Ursynowie

W tym roku Pola Nadziei tylko online

W weekend majowy metro tylko
na trasie Młociny - Politechnika

Pokrzepiające murale 
na ulicach Warszawy
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Zapewne każdy z Czytelników
zna rycerzy z bitwy pod Grun-
waldem. Rekonstrukcja to jed-
nak nie wszystko – od dekady
odbywają się mistrzostwa świa-
ta w... sportowych walkach ry-
cerskich. Na ziemiach polskich
pierwszy turniej rycerski zorga-
nizował w połowie XIII wieku
nie cieszący się zbyt dobrą sła-
wą książę wrocławski Bolesław
Rogatka. 

Po XVI wieku dawna pasja do mie-
rzenia się w szrankach została jednak
zapomniana. Dopiero początek lat 90.
XX wieku to powstanie w Polsce grup
rekonstrukcji historycznych i bractw
rycerskich. Nie wszyscy chcieli jednak
parać się tylko odtwarzaniem kultury
materialnej. Wśród uczestników
współczesnych turniejów rycerskich
szybko obudził się duch rywalizacji.
Skodyfikowano zasady i dekadę temu
po raz pierwszy rozegrano czempionat
globu. 

Często mówi się o tego typu impre-
zach “rycerskie MMA”. Walki są bo-
wiem prowadzone w formule full-kon-
takt. Dozwolone są kopnięcia, uderze-
nia głowicą miecza, rantem tarczy i in-
ne “nierycerskie” chwyty. Wszystko po
to, by wyłonić najdzielniejszego wojow-
nika. Polacy w tym sporcie są w ścisłej

światowej czołówce. Nasi rycerze wal-
czyli we współczesnych zmaganiach ry-
cerzy od Japonii, poprzez Meksyk, USA,
aż do książęcego dworu w Monaco. 

Jak sumo
Sami zawodnicy walk rycerskich mó-

wią o swoim zajęciu, że jest jak sumo:
“sport walki w historycznej oprawie”.
Zbroje i broń muszą mieć odzwiercie-
dlenie w źródłach historycznych, lecz
istotną kwestią jest, by były także bez-
pieczne – utworzono więc przepisy,
nad których przestrzeganiem czuwają
sędziowie. Konkurencje bojowe roz-
grywane podczas zawodów podzielo-
ne są na dwie kategorie: walki indy-
widualne (pojedynki) i walki grupo-
we (bohurty).

W każdej kategorii rozgrywanych jest
kilka turniejów, tak więc w pojedyn-
kach mamy trzy konkurencje: walka
na miecze i tarcze, walka na miecze
długie (dwuręczne) oraz na broń
drzewcową (halabardy). Niezależnie
od konkurencji, walka toczona jest na
punkty z podziałem na rundy, o określo-
nej długości. Upraszczając, wygrywa
ten zawodnik, który w czasie całego
pojedynku zada więcej ciosów, uderza-
jąc bezpośrednio w ciało przeciwnika.

Zupełnie inne zasady są w walkach
grupowych. Mamy tu konkurencje: 5

vs 5, 10 vs 10 i 16 vs 16. Oznacza to, że
na pole walki wchodzi 5, 10 lub 16 za-
wodników z każdej drużyny. Tu nikt
nie liczy trafień, ani nie ma stopera
mierzącego czas trwania rundy. Wal-
ka trwa, dopóki jedna z drużyn nie po-
wali na ziemię wszystkich zawodni-
ków drużyny przeciwnej. Wachlarz
ciosów i technik stosowanych w wal-
kach grupowych jest bardziej szeroki
od tych z pojedynków. Tutaj ważna
jest też taktyka.

Oprócz ciosów bronią, dozwolone są
kopnięcia, rzuty zapaśnicze, wbiega-
nie w przeciwnika, atakowanie tarczą
itd.. Oczywiście, wszystko w ramach
regulaminów walk. Broń używana
przez rycerzy w tych walkach jest też
cięższa i bardziej zróżnicowana: można
podziwiać topory, buzdygany, tasaki i
ciężką broń dwuręczną, której używa-
no na polu bitew sześć wieków temu.
Prym na światowych ringach wiodą Ro-
sjanie, Ukraińcy i Polacy. Od 2009 roz-
grywane są mistrzostwa świata. Począt-
kowo na świecie była jedna federacja
walki – obecnie są dwie: HMB i IMCF –
na mistrzostwach tej drugiej federacji,
które odbyły się w Malborku w 2015
roku reprezentacja Polski sięgnęła po 6
złotych, 3 srebrne i 1 brązowy medal,
zajmując pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. Na świecie ustępujemy

jednak Ukrainie i Rosji, które nie wzię-
ły udziału w malborskich mistrzo-
stwach. Za to Polacy stoczyli znakomi-
tą serię walk z…USA, czyli krajem nie-
specjalnie kojarzonym ze średniowiecz-
nymi tradycjami.

Rycerski sport bowiem jest popular-
ny na całym świecie. Zawodnicy z Japo-
nii, Australii czy Argentyny nikogo już
nie dziwią. Jeżeli chodzi o skład pol-
skiej kadry, to co roku selekcjoner wy-
biera 50 najlepszych zawodników po
rozgrywkach Polskiej Ligi Walk Rycer-
skich, czyli cyklu imprez, w których
ścierają się kluby rycerskie z całego kra-
ju. Walki są niezwykle widowiskowe,
ale też wymagające – zbroja ważąca 25
kilogramów nie tylko ciąży, lecz także
utrudnia oddychanie i widoczność. 

Uderzenia cięższe niż w MMA
Wśród zawodników polskiej ligi znaj-

dziemy więc prawdziwych twardzieli,
ale też cały przekrój społeczny. Na rin-
gu spotykają się lekarze, prawnicy, ale
też robotnicy czy budowlańcy.  Pew-
nym problemem jest brak możliwości
“oklejenia się” logotypami sponsorski-
mi. Sportowi rycerze muszą więc liczyć
przede wszystkim na siebie. Sama zbro-
ja to koszt ok. 10 tys złotych, a  do tego
dochodzi sezon walk, zużycie broni i
tarcz, koszty transportu na turnieje w

całej Europie. To hobby dla trwardych
i wytwałych. 

Na potrzeby programu Uwaga (TVN)
w Centralnym Laboratorium Badaw-
czym AWF Warszawa przeprowadzo-
no badania siły uderzenia średniowiecz-
ną bronią używaną do sportowych walk
rycerskich. Okazuje się, że uderzenie
może “ważyć” nawet 700 kilogramów.
To więcej niż uderzenie w boksie czy
MMA! 

Dostać z halabardy w głowę to nic
przyjemnego, przez ułamki sekund
ciężko jest złapać pion i kontakt z rze-
czywistością. Najważniejszy jest jednak
solidny sprzęt. Ciosy się oczywiście czu-
je i często są one bolesne, ale nie powo-
dują kontuzji – gdy sprzęt jest odpo-
wiedni to w większości kończy się na si-
niakach – opowiada Sylwester Koper,
zawodnik klubu Legenda Północy, oraz
założyciel projektu „wynajmijrycerza”.

Od kilku lat sportowe walki rycer-
skie coraz śmielej pojawiają się jako
osobne gale lub na galach sportów wal-
ki. Zawodnicy walczyli m. in. w popu-
larym Fame MMA. Ostatnio w Polsce
odbyła się pierwsza walka rycerzy 2 vs
2 w oktagonie. Publika była zachwyco-
na widowiskowością i z pewnością to
nie ostatni raz, gdy usłyszymy o sporto-
wych walkach rycerskich. 

P i o t r  C e l e j

Sportowe walki rycerskie – hobby, które ma już 800 lat

Ponadczasowi woje i zbroje...
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Wertując dziewiętnasto-
wieczne numery „Przeglą-
du Technicznego” znala-
złem informacje o zawale-
niu się nowo wznoszonych
budynków mieszkalnych
przy ulicy Wspólnej oraz
przy ulicy Niecałej. Kata-
strofy te miały miejsce w
1883 roku. Temat ten za-
interesował mnie na tyle,
że postanowiłem prześle-
dzić problem jakości bu-
downictwa w relacjach
prasy warszawskiej lat
osiemdziesiątych XIX w. 

Znakomita znawczyni
dziejów Warszawy pani
prof. Irena Pietrzak-Pa-

włowska, lata 1880-1918 zwykła
nazywać okresem wielkomiej-
skiego rozwoju (patrz: Wielko-
miejski rozwój Warszawy do
1918 roku. Praca pod red. I. Pie-
trzak-Pawłowskiej, Warszawa
1973). Analizując dzieje nasze-
go miasta w okresie od powsta-
nia styczniowego do I wojny
światowej, wykazała ona, iż od
około 1880 r. rozpoczyna się
szczególnie przyśpieszony roz-
wój Warszawy. Świadczy o tym
zarówno wzrost liczby miesz-
kańców z ok. 310 tys. w 1880
do 885 tys. w 1914, jak też wy-
kształcenie się zabudowy o cha-
rakterze wielkomiejskim, wpro-
wadzenie nowoczesnej infra-
struktury technicznej oraz po-
jawienie się pewnych instytucji
sprzyjających wielkomiejskie-
mu rozwojowi.

Wlatach 80. XIX w.
przystąpiono w
Warszawie do roz-

parcelowywania ostatnich więk-
szych skrawków terenu w gra-
nicach administracyjnych mia-
sta (np. wytyczono wówczas uli-
cę Litewską oraz aleję Róż), przy-
stąpiono do budowy bardzo no-
woczesnego systemu wodno-ka-
nalizacyjnego, rozpoczęto sys-
tematyczną regulację warszaw-
skiego odcinka Wisły. Na skalę
przemysłową do budownictwa
zaczęto wprowadzać beton, a na
przełomie XIX i XX w. – żelbet.
W 1870 r. powołano do życia
„Towarzystwo Kredytowe  Miej-
skie”, instytucję udzielającą dłu-
goterminowych pożyczek inwe-
stycyjnych zabezpieczonych na
hipotekach. Pojawiło się także
wiele innych instytucji kredyto-
wo-bankowych niezbędnych do
obsługi wzmagającego się ruchu
budowlanego. 

Wstosunkowo krótkim
czasie pojawiło się
w Warszawie wiel-

kie zapotrzebowanie na mate-
riały oraz usługi budowlane, co
oczywiście wiązało się ze znacz-
nym zwiększeniem zatrudnie-
nia zarówno bezpośrednio na
placach budowy, jak też w szero-
ko pojętej branży materiałów bu-
dowlanych, szczególnie przy
produkcji cegieł, która to praca
należała do najcięższych, nie-
malże niewolniczych.

Zmiany społeczne na
polskiej wsi, zapocząt-
kowane carską reformą

uwłaszczeniową z wiosny 1864
r., wyzwoliły olbrzymią liczbę
wolnych rąk do pracy, które w
większości  wchłonęły szybko
rozrastające się miasta.  Znaczna
część XIX-wiecznej nadwyżki
wolnych rąk do pracy wchłania-
ła Warszawa,  a proces ten trwa-
jący 2-3 dziesięciolecia zbiegł się
ze szczególnie szybkimi i głębo-
kimi przemianami naszego mia-
sta.  Duży ruch budowlany  spra-
wił, iż znaczny procent ludności
napływowej znalazł zatrudnie-
nie w budownictwie i przemy-
śle materiałów budowlanych.
Kwalifikacje zawodowe przyby-
szów były bardzo niskie lub żad-
ne. Zjawisko tego typu (a szcze-
gólnie jego skutki) znane jest do-
brze z okresu Polski Ludowej,
ale w końcu XIX w. wystąpiło w
naszym mieście po raz pierwszy.
Brak doświadczenia w tym
względzie zarówno władz miej-
skich, jak też inwestorów, spo-
wodował następstwa, których
nikt nie przewidywał.

G dy się analizuje teksty
prasowe z tamtego
okresu, wyraźnie wi-

dać, ze nastąpił zauważalny spa-
dek jakości zarówno materiałów
budowlanych, jak też wykonaw-
stwa. Brak wykwalifikowanych
kadr na bardzo chłonnym rynku
pracy w Warszawie pogłębiał do-
datkowo fakt prowadzenia w na-
szym mieście wielkich prac bu-
dowlanych związanych z budo-
wą fortyfikacji oraz licznych ko-
szar, magazynów, elewatorów i
składów, a także  prac związa-
nych z budową podziemnego
systemu kanałów sanitarnych.
Prace na zamówienie sektora
„militarnego” finansowane by-
ły z centralnego budżetu Impe-
rium Rosyjskiego, a ich wyko-
nawcy i dostawcy materiałów
wyłaniani byli w drodze  publicz-
nych przetargów, przeprowadza-
nych przez wyspecjalizowane
komórki organizacyjne War-
szawskiego Okręgu Wojennego
(WOW). Jakość materiałów i wy-
konawstwa była bezwzględnie
egzekwowana przez wyspecja-
lizowane  komórki WOW. To sa-
mo dotyczyło prac infrastruktu-
ralnych zlecanych przez war-
szawski Ratusz. Atutem firm w

walce o intratne rządowe zamó-
wienia była gwarancja wysokiej
jakości wykonanych prac.  Woj-
sko było dobrym (wypłacalnym)
zleceniodawcą, ale niezwykle
wymagającym. Podobnie było z
zamówieniami Ratusza. W tej
sytuacji, na miejskim rynku pra-
cy pozostawali ci pracodawcy i ci
pracownicy, którzy z różnych
przyczyn nie mogli, lub nie byli
w stanie realizować zamówień
obwarowanych wymaganiami
jakościowymi.

P rywatni inwestorzy
chcieli natomiast budo-
wać  maksymalnie szyb-

ko i tanio, toteż bardzo często
przez skąpstwo, źle rozumiane
oszczędności, brak wiedzy tech-
nicznej oraz trudności ze znale-
zieniem renomowanych firm,
brali najtańszych wykonawców
i kupowali najtańsze materiały
budowlane. Zjawisku temu
sprzyjał – całkowity w tamtych
czasach – brak nadzoru w bu-
downictwie prywatnym. Każdy,
kto posiadał działkę budowla-
ną, mógł więc budować z czego
chciał i jak chciał, a budowę
mógł prowadzić każdy. Sygna-
łem alarmowym dla prywatnego
budownictwa mieszkaniowego
w Warszawie była seria katastrof
budowlanych, o których wspo-
mniałem na wstępie.

K omisja „Przeglądu
Technicznego” – po
przeprowadzeniu eks-

pertyz i badań laboratoryjnych
– orzekła, że główną przyczyną
katastrof była skandalicznie niska
jakość użytych do budowy ce-
gieł. Cegły pochodzące z zawalo-
nego budynku przy ul. Wspólnej
kruszyły się pod naciskiem 15

KG/cm kw., a z budynku przy ul.
Niecałej przy 17 KG/cm kw.
(warto porównać te dane z dany-
mi najlepszych – nieco dalej).

Cegła jest materiałem
budowlanym znanym
od pradziejów. Na Bli-

skim Wschodzie i w Egipcie by-
ła (i jest) to głównie cegła muło-
wa, suszona na słońcu, a w
związku z tym – nietrwała. W
Europie Północnej, a więc w ba-
senie Morza Północnego i Bał-
tyku, cegła była  wypalana. Wy-
palano ją z odpowiednio przy-
gotowanej gliny o właściwym
składzie. Nie powinno być w niej
zbyt dużo iłów, gdyż byłaby zbyt
„tłusta” – zaradzano temu do-
dając do niej piasku. Nie mogła
być i zbyt „chuda”. Masę tę nale-
żało dobrze wymieszać („wyro-
bić” niczym ciasto) oraz usunąć
z niej wszelkie zanieczyszczenia
mineralne i organiczne. Następ-
nie poddawano ją tzw dołowa-
niu pod gołym niebem, co mia-
ło na celu równomierne nawilże-
nie. Niekiedy pozostawiano tak
przygotowana glinę w niewiel-
kich pryzmach na zimę, by ule-
gła przemarznięciu. Z tej pla-
stycznej masy formowano cegły
(ale też różnego rodzaju kształt-
ki), które poddawano powolne-
mu suszeniu; trwało to do 20
dni i miało również wpływ na
jakość wyrobu. Na koniec cegłę
wypalano. Zależnie od tempe-
ratury, wahającej się od ok. 900
do ok. 11 000 C, otrzymywano
cegłę mniej lub bardziej spieczo-
ną. Ta ostatnia charakteryzuje
się ciemnowiśniową lub brunat-
nosiną barwą oraz znaczną wy-
trzymałością mechaniczną i
trwałością. Wypalanie cegieł i
dachówek wymagało ogromnej
ilości drewna, toteż wokół  „ce-
glanych” średniowiecznych
miast w promieniu wielu kilo-
metrów lasy były wytrzebione.
Za początkową datę powstania
cegielnictwa polskiego przyjęto
rok 1210, tj. rozpoczęcia budowy
kościoła cystersów w Kołbaczu
(pow. gryfiński), który uważa-
ny jest przez większość history-
ków sztuki i architektury za
pierwszą u nas budowlę monu-
mentalną całkowicie ceglaną.
Wzorce w zakresie budownic-
twa ceglanego czerpano  z Za-
chodu, stamtąd też ściągano mu-
ratorów, w tym ceglarzy. Roz-
kwit budownictwa ceglanego w
Polsce miał miejsce w XIV w., za
króla Kazimierza, który to „zastał
Polskę drewnianą, a …. „. Nad
jakością w średniowieczu czu-

wały cechy. Ciekawostką jest, że
Warszawa nigdy nie miała wła-
snego cechu murarsko-kamien-
iarskiego i cegielników. Być mo-
że dlatego nie powstały u nas
wybitne dzieła budownictwa ce-
glanego, jak np. kościół św. Jaku-
ba w Sandomierzu.

W każdej epoce cegły
miały nieco różne
wymiary. W śre-

dniowieczu były większe i grub-
sze od obecnych, a w okresie ba-
roku – bardziej płaskie i nieco
mniejsze. W okresie zaborów w
Królestwie Polskim wymiary ce-
gły to 28 x 14 x 7 cm. W zaborze
pruskim  od 1871 r. obowiązy-
wała cegła o wymiarach
25x12x6,5 cm.  W 1911 r.  normę
tę przyjęto także w Galicji, a na-
stępnie  w II RP. Obowiązuje tak-
że  obecnie.  Po serii katastrof
budowlanych w latach 80. XIX
w., redakcja „Przeglądu Tech-
nicznego” wyłoniła komisję rze-
czoznawców i powierzyła jej
opracowanie raportu. Zadanie
nie było łatwe, gdyż ówczesne
przepisy prawne zezwalały na
badanie jakości tylko za zgodą
właścicieli wytwórni. Chcąc
uniknąć kłopotów formalno-pra-
wnych, zorganizowano dobro-
wolny test, zapraszając do niego
40 największych cegielni pracu-
jących na potrzeby warszawskie-
go budownictwa. Na apel odpo-
wiedzieli (dostarczając próbek
swoich produktów) właściciele
22 zakładów – nieprzypadkowo
tych właśnie, których produkcja
cieszyła się najlepszą opinią. 

T estowano dwa rodzaje
cegły pełnej: wyrabiane
ręcznie i wyrabiane

mechanicznie. W obu katego-
riach bezkonkurencyjne okaza-
ły się wyroby cegielni „Kawę-
czyn”, należącej do Kazimierza
Granzowa (194,3 oraz 267,4
KG/cm2).  Ostatnie miejsce w
tej kategorii zajęły produkty ce-
gielni „Rogatki Belwederskie”,
należącej do Lota i Cwilliny (71,0
KG/cm2). Zaskakuje rzucająca
się w oczy rozbieżność rezulta-
tów – niemal trzykrotna różnica
wytrzymałości wyrobów bądź
co bądź czołówki ówczesnych
cegielni warszawskich. Ocenia-
jąc te wyniki, trzeba pamiętać, że
wyroby do testów dostarczyli sa-
mi producenci i były to raczej
starannie wybrane egzemplarze.

T riumf cegielni Kazimie-
rza Granzowa nie był
zaskoczeniem; po-

twierdził renomę wyrobów, sze-
roko używanych przez władze

miejskie i wojskowe. Cegłę z Ka-
węczyna, oznaczoną inicjałami
„K.G.”, potocznie zwano gran-
cówką; wykonano z niej wiele
spośród lindleyowskich kanałów
miejskich. O jej wysokiej jakości
świadczy też 12 złotych medali,
zdobytych na międzynarodo-
wych wystawach.

W ielkie zagłębie ce-
gielniane – przez
prawie sto lat –

znajdowało się wzdłuż obecnej
ulicy Puławskiej i jej przedłuże-
nia w stronę Góry Kalwarii.
Ośrodkiem była Baniocha, gdzie
działały, m. in. zakłady „Feniks”
i „Łubnie”. Dla potrzeb  zagłębia
w 1898 r. wybudowano kolej
wąskotorową, która przystoso-
wana była głównie do przewozu
cegieł, chociaż ruch pasażerski
do Góry Kalwarii był także waż-
ny, o czym świadczy udział w
spółce, do której należała kolej-
ka – słynnego cadyka Altera z tej
miejscowości.

Ł ańcuch cegielni wzdłuż
kolejki do Góry Kalwarii
działał pełną parą tak-

że w okresie międzywojennym,
gdy w Warszawie bardzo dużo
budowano, a podstawowym ma-
teriałem była cegła.  Część  ce-
gielni znajdowała się wówczas
także na terenie obecnej dziel-
nicy Ursynów, szczególnie w po-
łudniowej części, tj. przy Puław-
skiej w pobliżu obecnych granic
Warszawy. Po cegielniach pozo-
stały niezliczone glinianki, które
przez lata były później zasypy-
wane, a obecnie stoją na nich na-
wet luksusowe osiedla willowe. 

Podstawowym warun-
kiem uruchamiania ce-
gielni był popyt na cegłę,

ale równie ważnym –  dostępność
odpowiedniej jakości złóż gliny.
Zapewne przypominamy sobie,
że w ostatnich latach na tzw. Zie-
lonym Ursynowie wielokrotnie,
po większych opadach deszczu,
występowały podtopienia. Pod-
topienia te są niezwykle uciążliwe
dla mieszkańców, a ich przyczyną
są płytko położone złoża nieprze-
puszczalnej gliny, co w połączeniu
ze zniszczeniem przez zabudowę
mieszkaniową istniejącego tam
wcześniej systemu kanałów i dre-
nów, prowadzi do podtopień. W
paśmie otwockim nie ma i nie by-
ło cegielni, ale także niezwykle
rzadko tworzą się kałuże,  albo-
wiem w większości jest to pasmo
piaszczystych wydm porośniętych
sosną. U nas na Ursynowie wy-
stępują warstwy dobrej gliny, ale
skutkiem są podtopienia.

Z tradycji warszawskich cegielni – jakość produkcji

Dlaczego domy się zawalały?
CCeeggllaannyy kkoośścciióółł śśww.. JJaakkuubbaa ww SSaannddoommiieerrzzuu..

CCeeggllaannyy ffrryyzz nnaa kkoośścciieellee śśww.. JJaakkuubbaa ww SSaannddoommiieerrzzuu..
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Wokresie zaledwie sześciu tygodni zanotowano ponad 26 mln bezro-
botnych w USA i spadek ceny amerykańskiej ropy naftowej poniżej ze-
ra (do minus 37,6 USD za baryłkę), co oznacza, że producenci skłon-

ni są dopłacać odbiorcom, byle tylko pozbyć się wydobytego już surowca. Czy pań-
stwo rozumieją coś z tego? Bo ja nie. Bez wojny jądrowej, krachu na giełdzie, glo-
balnego zagrożenia wulkanicznego, czy uderzenia w Ziemię meteorytu - giganta, gospodarka naj-
potężniejszego państwa świata wali się w kilka tygodni niczym domek z kart. Czyżby jedynym spraw-
cą zniszczeń była odmiana wirusa zwykłej grypy? 

Zawsze wierzyłem w statystyki, bo według mnie tylko z nich bije prawda. Pokusiłem się więc o pro-
centowe (w przybliżeniu) wyliczenie zachorowalności i śmiertelności w Polsce spowodowanych ko-
ronawirusem, choć wielu patologów zarzeka się, że nie mieli jeszcze do czynienia z nieboszczykiem
zabitym bezpośrednio przez Covid-19. I co się okazuje? Biorąc na liczydła trzy wartości w zaokrągle-
niu: 38 mln (wielkość populacji w Polsce), 11 tys. (liczba zdiagnozowanych chorych) i 600 (liczba zgo-
nów wywołanych przez koronawirusa) wychodzi, że jest to zero i dwa miejsca po przecinku procen-
ta. Tak łagodna (ujmując rzecz generalnie) odmiana wirusa grypy pustoszy gospodarkę całego świa-
ta? Przepraszam – oprócz chińskiej, która ma się dobrze, a będzie miała się jeszcze lepiej. 

A może to nie wirus obnażył słabość systemu opartego na neoliberalnym kapitalizmie? Może on
jedynie zdarł maskę z rozwijającego się raptem od kilku stuleci systemu gospodarczo-polityczne-
go, pokazując jego prawdziwe oblicze – nieposkromioną pazerność, postępującą pauperyzację sze-
rokich mas ludzkich, złodziejstwo, fikcję i oszustwo na każdym kroku? Może świat uzyskał kolej-
ny dowód na to, że neoliberalny kapitalizm działa wyłącznie na rzecz małej grupy osób, właścicie-
li skoncentrowanych aktywów, którzy dzięki posiadanym zasobom oraz przewagom w społeczeń-
stwie ciągle pomnażają swój majątek kosztem innych, korzystając zwłaszcza z imaginowanej plat-
formy w postaci „rynków finansowych”? Jak długo jeszcze będziemy rzucać grochem o ścianę, przy-
pominając bez końca, że ledwie 2153 miliarderów jest w posiadaniu majątku większego niż 7,6 mi-
liarda pozostałych mieszkańców naszej planety? Czy taki podział dóbr powinien obowiązywać na
świecie w XXI wieku? 

J ak statystyki, to statystyki. Jaki był w Polsce udział grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów
z powodu Covid-19 według stanu na dzień 14.04.2020 r.? Grupa wiekowa do 29 lat (0 proc.),
30-39 (2,7 proc.), 40-49 (4,6 proc.), 50-59 (5,7 proc.), 60-69 (19,9 proc.), 70-79 (33 proc.),

80-89 (29,5 proc.), ponad 90 (4,6 proc.). To oznacza, że ofiarą koronawirusa padają przede wszyst-
kim najsłabsi i najstarsi, osoby dotknięte chorobami wieku, zupełnie zapomniane przez państwo –
nie tylko polskie. W amerykańskich, niemieckich i francuskich domach pomocy społecznej prawie
jedna trzecia wszystkich zgonów związanych z Covid-19 przypada na ośrodki dla seniorów!

Te ośrodki to tykająca bomba, która właśnie eksplodowała, ujawniając wstydliwy fakt, że syste-
my opieki społecznej i medycznej w wielu krajach zamożnej Europy i USA stawiają przeciętnego se-
niora na szarym końcu kolejki do leczenia. Przetrwają najbogatsi, a nawet zarobią na epidemii, na-
tomiast miliony schorowanych przeciętniaków, pozbawionych dostępu do poważnej opieki medycz-
nej, walczą o przetrwanie i mrą jak muchy. Ubezpieczenia zdrowotne na Zachodzie i w USA są eks-
tremalnie drogie, niedostępne dla wszystkich, a rządy, np. w Polsce, wolą wydawać pieniądze na
zbrojenia, zamiast reformować i dofinansowywać służbę zdrowia. 

Moim zdaniem z Covid-19 coś
jest nie tak. Pomijając fakty wy-
mienione wyżej, wskażę kolejne
wydarzenia, których także nie ro-
zumiem. W wygłoszonym całkiem
niedawno oświadczeniu ministra
zdrowia maseczka miała być bezu-
żyteczna w starciu z koronawiru-
sem. Obecnie w cudowny sposób
zmieniła swoje właściwości i stała
się obowiązkowa. Ta sama masecz-
ka. Jeszcze niedawno wejście do
lasu było krokiem niebywale ryzy-

kownym, więc plebs został z lasów przepędzony. Kilkadziesiąt dni później, kiedy liczba zakażonych
zdecydowanie wzrosła, pobyt w lesie okazał się – o dziwo – zbawienny dla zdrowia. O co tu cho-
dzi? Gdzie, do jasnej cholery, leży prawda? Pojęcia bladego nie mam, dlatego z każdym kolejnym
dniem zmienia się mój punkt widzenia w odniesieniu do epidemii koronawirusa.

Od zawsze mam zaufanie do Skandynawów, bo to lud światły, zdyscyplinowany i kierują-
cy się przede wszystkim pragmatyzmem. W Danii szybciutko opanowano panikę wywo-
łaną przez Covid-19 i życie wróciło do normy.  W Szwecji nie posunięto się do izolacji spo-

łeczeństwa, obowiązuje jedynie wydany w formie ustnej oficjalny zakaz rządu grupowania się po-
wyżej 50 osób. Model szwedzki walki z epidemią to tzw. odporność stada na wirusa. Pojęcie to po-
wstało na bazie obserwacji i polega na tym, że obecność w populacji osób uodpornionych przeciw-
ko danej chorobie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę również osób nie-
uodpornionych. Nie mogąc rozprzestrzeniać się pośród osób na niego uodpornionych, patogen nie
dociera do osób nieuodpornionych. 

Szwedzi wyliczyli, że  koronawirusem  może zakazić się 1 procent populacji, czyli nieco ponad
100 tysięcy osób, a do szpitali trafi 17 tysięcy, z czego 5 tysięcy będzie potrzebować intensywnej opie-
ki. Nie widać, by ktokolwiek w Szwecji zbytnio przejął się tą kalkulacją. Szwedzi tradycyjnie pode-
szli do problemu nader pragmatycznie, nie ukrywając brutalnej prawdy, iż gospodarka jest dzisiaj
równie ważna jak zdrowie. Szwedzki rząd uznał, że liczba samobójstw po utracie dochodów i w wy-
niku recesji oraz inflacji może być dużo większa niż liczba zmarłych na Covid-19. Dlatego życie w
tym kraju toczy się stosunkowo normalnie.

Jak w 100 proc. opanować epidemię koronawirusa? Podstawa to wyizolowanie wszystkich osób
zakażonych i poddanie ich kwarantannie – z naciskiem na słowo „wszystkich”. Niestety, jest to nie-
wykonalne, ponieważ mnóstwo osób zakażonych przechodzi Covid-19 bezobjawowo, więc nawet nie
są poddawani testom na obecność wirusa. To powoduje, że nigdy nie będziemy wiedzieć, czy oso-
ba, z którą akurat się kontaktujemy jest „czysta”, czy też zakażona koronawirusem, ale przechodzi
chorobę bezobjawowo. Logika podpowiada zatem, że skoro nie ma żadnych możliwości, by zdiagno-
zować WSZYSTKICH zakażonych, większość wprowadzonych restrykcji zdaje się być psu na budę. 

Mówi się, że każdy kolejny dzień zamrożenia polskiej gospodarki z powodu epidemii koronawi-
rusa, to utracony miliard złotych. W porównaniu z Niemcami, Włochami, Francuzami, czy Skan-
dynawami państwa naszego regionu to ubodzy krewni. Zachodnia gospodarka szybko dźwignie się
z kolan, ponieważ dysponuje potężnym potencjałem produkcyjnym. My produkujemy może pół pro-
mila tego, co wytwarza Zachód – nie mamy własnej marki samochodu, ani nawet motocykla, a na-
wet tradycyjne polskie marki garmażeryjne (Krakus!) przejęli Chińczycy. Jesteśmy „Murzynem”, wy-
najmowanym do montowania konkretnych urządzeń z dostarczanych części. 

Wminioną środę rząd trochę odpuścił. Moim zdaniem, za mało. Logicznie rozumując i bio-
rąc pod uwagę wymienione wyżej dane statystyczne, nadal powinny obowiązywać je-
dynie zakazy organizowania imprez masowych w halach i na zamkniętych stadionach,

nabożeństw w kościołach z udziałem więcej niż 100 wiernych, imprez plenerowych powyżej 500
osób, imprez w pomieszczeniach restauracji z udziałem ponad 50 osób (bez tańców), dancingów
oraz dyskotek. Wszystko inne powinno hulać, a maseczki niech idą do śmietnika, ponieważ do dzi-
siaj nie dostarczono nam twardego dowodu, że chronią przed czymkolwiek.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Z kogo spadła maska

„W minioną środę rząd trochę
odpuścił.  Moim zdaniem, 
za mało. Logicznie rozumując 
i biorąc pod uwagę wymienio-
ne wyżej dane statystyczne,
nadal powinny obowiązywać
jedynie zakazy organizowania
imprez masowych”

Z akwitły kasztany, a to nieodłączny znak, że matury za pasem. Dawniej,
mówiło się, że to pora, kiedy można przestać się uczyć, bo już karty zo-
stały rozdane. Jeśli dzisiejszej terminologii uczniowskiej, oznaczało to,

że można już dać na luz, że jest spoko. A nawet jeśli nie, to i tak jest za późno że-
by coś zmienić. Można więc przestać się uczyć, co najwyżej powtórzyć to i owo.
Początek maja to dla większości uczniów cezura czasowa, po której następują istotne zmiany w edu-
kacyjnym cyklu. Zanim to jednak nastąpi, trzeba jeszcze postawić przysłowiową kropkę nad „i”, czy-
li zdać egzaminy. Kto pracował systematycznie, będzie miał łatwiej. Kto się obijał, ten może ich nie
zaliczyć w terminie albo wcale, chyba, że ma więcej szczęścia niż wymaganej wiedzy. Zresztą
szczęście przyda się każdemu. Żeby sprzyjało, uczniowie stosowali rozmaite zabiegi które z czasem
zmieniły się w zwyczaje i przesądy, jak choćby czerwone majtki zakładane przez uczennice podczas
egzaminu maturalnego. Czy to było skuteczne? Hm… Większość zdawała go z powodzeniem,
więc to chyba działało. Nawet, jeśli nie, to wiara w podobne rzeczy poprawiała samopoczucie i zwięk-
szała pewność siebie. A to już połowa sukcesu. 

Za miesiąc matura – śpiewały Czerwone Gitary w piosence z 1966 roku. Autorem tekstu był Je-
rzy Kossela, a skomponował ją nieodżałowany Krzysztof Klenczon. Chyba nie ma nikogo ze starsze-
go pokolenia, kto by jej nie pamiętał. Podobnie, jak swojej matury, jeśli oczywiście ją zdawał.  

Już niedługo, coraz bliżej – brzmią słowa piosenki. Ojejku, co to będzie! Nie powiodło się. No i…
Znów za rok matura, za rok cały. Już niedługo, coraz bliżej… 

Tak było w piosence. W życiu może być znacznie lepiej. W każdym razie podczas tegorocznych eg-
zaminów. Wprawdzie ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem nauki zdalnej, ale uczniowie podcho-

dzący do egzaminów maturalnych,
jak i pozostałych egzaminów, z pew-
nością zdążyli się przygotować. Jeśli
nie, to nie bacząc na kwitnące kaszta-
ny, można się jeszcze trochę poduczyć.
Kiedyś nazywaliśmy to „wkuwaniem”,
albo „zakuwaniem”. Nawiasem mó-
wiąc, może od tego wziął się „zakuty
łeb”, a może było na odwrót. Tak czy

inaczej, czas upływa, a matura i inne egzaminy już niedługo, coraz bliżej. Ostatnio młodzież nie ma
łatwo z egzaminami. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przebiegały one w atmosferze strajków na-
uczycieli, co z pewnością nie pomagało uczniom i powodowało u nich spore napięcie. 

Z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dowiadujemy się, że tegoroczne egzaminy ma-
turalne odbędą się w terminie 8-29 czerwca. W odróżnieniu od lat ubiegłych, z powodu korona wi-
rusa nie będzie egzaminów ustnych. No cóż, takie są realia. Matury to nie jedyne egzaminy w nad-
chodzącym czasie. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Egzami-
ny potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwają od 22 czerw-
ca do 9 lipca, zaś  egzaminy zawodowe (Formuła 2019) przewidziano na 17-28 sierpnia. 

Jak widać, przed młodzieżą wiele wyzwań i to pomimo trwającej pandemii. Trzymam kciuki, ży-
czę skutecznego przyswojenia materiału, a oprócz tego dużej dawki optymizmu i wiary w siebie.
To zawsze pomaga. Zważywszy na okoliczności,  przydadzą się wszystkim podchodzącym do eg-
zaminów życzenia zdrowia i odporności, niezależnie od uzyskanych wyników egzaminacyjnych.  

Ech, te matury! Trudno oprzeć się nostalgii. Zawsze było wiele szumu wokół nich. W latach mo-
jej młodości egzamin ten nazywano egzaminem dojrzałości. Zdawało się go w wieku 18 lat, czyli
wtedy kiedy osiągało się dojrzałość. Stąd jego nazwa matura od łacińskiego przymiotnika maturus,
co znaczy – dojrzały. Matura oznaczała wkroczanie dorosłe życie. Dziś zdaje się maturę o rok póź-
niej, w wieku 19 lat, czyli kiedy w świetle prawa jest się dorosłym od już roku. Może więc nazwa
tego ważnego egzaminu też się zmieni?   

Zdanie matury to wejście w środowisko studenckie lub w świat ludzi pracujących. Oczywiście,
istnieją formy pośrednie, czyli studia dla pracujących lub zaoczne,  pozwalające łączyć pracę z na-
uką. W przeszłości matury były traktowane z większą atencją niż dziś. Może kiedyś więcej od nich
zależało? Matura była biletem do dalszej kariery, dla  jednych jej początkiem, a dla drugich pew-
nym ogranicznikiem (ma tylko maturę!).  

Dzisiejsza oferta dla młodzieży, która chce się uczyć dalej, jest nieporównanie większa niż kiedy-
kolwiek. To bardzo dobrze, choć nie zawsze ilość przekłada się na jakość. Ale nie narzekajmy.
Świat nie składa się z samych geniuszy, tak więc i edukacja nie może być tylko dla wybranych. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Już zaraz matura…

„Jak widać, przed młodzieżą 
wiele wyzwań i to pomimo 
trwającej pandemii. Trzymam
kciuki, życzę skutecznego 
przyswojenia materiału”

Gdy końca świata nastał czas,
I stanął Bóg na szczycie,

Do ludzi rzekł: Niech każdy z was,
Oceni własne życie.

Każdy mógł wybrać jedną z dróg,
I poszedł własną drogą,

Ale przekroczyć nieba próg
Tylko nieliczni mogą.

Kto jako lekarz serce miał
Lub był sanitariuszem,

Na pewno swój egzamin zdał
I zbawił swoją duszę.

Bo tylko ten (tu potarł skroń),
Może się znaleźć w niebie,

Kto umiał podać bratnią dłoń,
Tym, którzy są w potrzebie.
Może dostąpić moich łask,

I zawsze podziw budził,
Ten kto swym sercem chociaż raz,

Obdzielił innych ludzi.

Kto dobro swe rozsiewał w krąg,
Był do pomocy skory,

Kto nie żałował swoich rąk
I zwykł pomagać chorym.

Kto tego w życiu dowiódł sam,
Dla innych stał się wzorem,

Przed nim do nieba wiele bram
Stoi od dziś otworem.

Na koniec Bóg (to żaden cud),
Te wypowiedział słowa:

Wolontariusze! Za wasz trud
Chciałbym wam podziękować.

TYM, KTÓRZY NIOSĄ POMOC
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M yślę, że trochę  au-
torzy tej myśli prze-
sadzili, biorąc pod

uwagę współpracę Naczelne-
go Wodza z gen. Stanisławem
Hallerem – pełniącym obo-
wiązki Szefa Sztabu General-
nego i gen Tadeuszem Rozwa-
dowskim.

„Sztab Generalny – piszą – wy-
łączony z większości najważniej-
szych operacji prowadzonych
przez Wojsko Polskie przeciw Ar-
mii Czerwonej, koncentrował się
na „rozpoznawaniu zamiaru i
ugrupowaniu przeciwnika, jego
liczebności, uzbrojenia, organi-
zacji i wyszkolenia”. 

I ntegracja Wojska Polskie-
go, składającego się z żoł-
nierzy różnych armii, z róż-

nych metod szkolenia, z różnych
doświadczeń frontowych kadry
dowódczej, poddanej  różnym
środowiskom politycznym (pił-
sudczycy, hallerczycy, dowbor-
czycy) – wymagała od Sztabu
Generalnego doskonalenie struk-
tur organizacyjnych, zaopatrze-
nia materiałowego formacji fron-
towych i wypracowania jednoli-
tych  zasad sztuki wojennej. Na-
czelny Wódz nie miał zaufania
do większości generałów, wycho-
wanych  na zasadach wojny po-
zycyjnej, w tym do doradców
francuskich, którzy z paternali-
styczną wyższością namawiali
polskich sztabowców do konty-
nuowania ich doświadczeń. 

W latach 1918 - 1921
największą  indywi-
dualnością wśród

szefów Sztabu Generalnego był
gen. Tadeusz Rozwadowski
(1866-1928), który pełnił to sta-
nowisko  od 28 X 1918 do 15 XI
1918 i od  22 VII 1920 do 1 IV
1921 roku. W armii austriackiej
dowodził brygadą, dywizją pie-

choty, grupami operacyjnymi i
artylerią I Armii w randze mar-
szałka polnego – generał-poru-
cznika. Nie przyjął on  ze wzglę-
du na poglądy polityczne i
wcześniejsze kontakty z orga-
nizacjami niepodległościowy-
mi propozycji cesarza  objęcia
stanowiska Namiestnika Gali-
cji, dowódcy Legionów Pol-
skich, gubernatora okupacji au-
striackiej w Lublinie. 1 marca
1916 r.  przeszedł w stan nie-
czynny.  Działając od 28 paź-
dziernik 1918 r. jako szef Szta-
bu Wojska Polskiego z nomina-
cji Rady Regencyjnej,   starał się
pomóc rodakom walczącym we
Lwowie z Ukraińcami. 

P iłsudski – doceniając tę
jego rolę i rodzinne po-
wiązania  z Ziemią

Lwowską, a zwłaszcza powia-
tem kałuskim, w którym ojciec
Rozwadowskiego dowodził od-
działem jazdy powstańczej w
1863 roku – mianował go 20 li-
stopada  1918 r. dowódcą Ar-
mii Wschód, która przez 4 mie-
siące skutecznie odpierała ata-
ki ukraińskie. 21 marca 1919 r.
Rozwadowski został powołany
na stanowisko Szefa Polskiej Mi-
sji Wojskowej we Francji przy
Naczelnym Dowództwie Alian-
tów. Z tej okazji nawiązał do-
bre stosunki z marszałkiem Fo-
chem, a później z gen. Józefem
Hallerem, dowódcą Armii Pol-
skiej we Francji.  

W okresie sukcesów
Wojska Polskiego na
froncie wschodnim

Rozwadowski, na zaproszenie
króla Rumunii Ferdynanda,
przebywał w Bukareszcie, gdzie
przygotowywał  grunt dla przy-
szłego polsko- rumuńskiego
aliansu z 3 marca 1921r. Latem
1920  zabiegał u aliantów o po-
moc materiałową dla Polski. Był
polskim ekspertem wojskowym
na  konferencji w Spa, pomaga-
jąc premierowi Władysławowi
Grabskiemu w podjęciu trud-
nych decyzji za zgodą Rady
Obrony Państwa i Naczelnika
Państwa. 

W dniu 22 lipca 1920 r.
został powołany na
Szefa Sztabu Gene-

ralnego i członka Radu Obrony
Państwa. 

„Do 15 sierpnia 1920 r. – czy-
tamy w historii Sztabu General-
nego –  wszystkie rozkazy, wyda-
wane przez Naczelne Dowódz-
two WP, podpisywał gen Roz-
wadowski. Sztab Generalny w
pierwszym  etapie bitwy na
przedpolach  Warszawy wyda-
wał – poza dokumentacją opera-
cyjną – także dokumenty zaleca-
jące  zasady prowadzenia walki.
Przykładem tego była wydanie
przez gen. Rozwadowskiego 13
sierpnia „Instrukcji taktycznej
dla defensywy pod Warszawą.” 

W czasie Bitwy Nie-
meńskiej funkcje
sztabowe pełniła

Kwatera Główna Naczelnego
Wodza, kierowana przez  płk Ta-
deusza  Ludwika Piskora. Sztab
Generalny kierował w tym cza-
sie  działaniami zaczepnymi na
południowym skrzydle frontu  i
organizacją odwodów przyby-
łych nad Niemen z 3 Armii, ope-
rującej na Polesiu i Wołyniu... „
Mimo tych ograniczeń  Sztab Ge-
neralny  WP w analizowanym
okresie wypełniał wiele ważnych
zadań, zwłaszcza w zakresie po-
znawania przeciwnika i położe-
nia jego wojsk, wypracowania
jednolitej organizacji  doktryny
szkoleniowej wojska, zabezpie-
czenia oddziałów  frontowych
oraz ograniczonego ale jednak
prowadzonego wtedy planowa-
nia  operacyjnego.”

„W swych instrukcjach  do do-
wódców frontów i armii,
uwzględniając dominację żoł-
nierzy chłopskiego pochodzenia
wśród dezerterów i mały odsetek
młodzieży chłopskiej wśród żoł-
nierzy Armii Ochotniczej”, gen.
Rozwadowski kładł nacisk na
znaczną poprawę  stosunku ka-
dry oficerskiej do podwładnych
żołnierzy, wzywał do większej
troski o ich wyżywienie, umun-
durowanie, odpoczynek, likwi-
dację analfabetyzmu i organizo-
wanie rozrywek kulturalno-spo-
rtowych. W organizacji kilku po-
ważnych operacji ofensywnych
różnił się z Naczelnym Wodzem,
m. in. w sprawie lokalizacji Gru-
py Uderzeniowej w sierpniu
1920 r. i wykorzystania teryto-
rium Litwy w Bitwie Niemeń-
skiej. Na posiedzenia Rady Obro-
ny Państwa i Rady Obrony Stoli-
cy wyróżniał się optymizmem i
wiarą w zwycięstwo. Myślę, że
Naczelny  Wódz zazdrościł mu
prestiżu, jaki posiadał w środo-
wiskach ziemiańsko-arystokra-
tycznych, w szczególności w Ga-
licji Wschodniej, dobrych sto-
sunków z marszałkiem Maxi-
me’m Fochem i wieloma genera-
łami alianckimi, a także przyjaź-
ni z Ignacym Paderewskim. W
swej ocenie grudniowej gen.

Rozwadowskiego w 1922 r. Pił-
sudski, który wcześniej powołał
go do Ścisłej   Rady Wojennej i
Kapituły Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, napisał: 

„Człowiek o wielkiej wiedzy
fachowej i żywej inteligencji.
Żadnych zdolności organizacyj-
nych  i administracyjnych. Przy-
pominałby mocno znaną histo-
ryczną postać Prądzyńskiego, ro-
biącego na poczekaniu kilka pla-
nów, jeden z drugim nie mając
żadnej  mocy charakteru, by któ-
rykolwiek konsekwentnie prze-
prowadzić. W nieszczęściach je-
dyny, nie opuszcza go nigdy
zdrowy optymizm,  tężyzna żoł-
nierza i dobry humor”.

Pierwszym faktycznym
organizatorem Sztabu
Generalnego Wojska

Polskiego był jego szef od 16 li-
stopada 1918 do 10 marca 1919
generał broni Stanisław Szep-
tycki  (1867-1950). Służąc w ar-
mii   austriackiej  już w 1910 ro-
ku, został  pułkownikiem jej
Sztabu Generalnego. W czasie I
wojny światowej na froncie wło-
skim dowodził brygadą, a na-
stępnie dywizją austriacką. W
1917 r. awansował do stopnia
generała-majora. Na prośbę Na-
czelnego Komitetu Narodowe-
go został skierowany do służby w
Legionach Polskich,  w   których
od 14 listopada 1916 r. dowodził
III   Brygadą,  a od kwietnia 1917
r., z ramienia państw central-
nych – Legionami Polskimi.  Od
czerwca 1917 r. do lutego 1918 r.
był generał- gubernatorem w Lu-
blinie, gdzie podał się do dymi-
sji  na znak protestu wobec Trak-
tatu Brzeskiego, oddającego
część ziem polskich (Chełmsz-
czyznę) we władanie Ukraińskiej
Republiki Ludowej. W paździer-
niku 1918 r zgłosił się do Woj-
ska Polskiego, którego począt-
kowo był generalnym inspekto-
rem. W dniu 16 listopada 1918 r.
Piłsudski mianował go Szefem
Sztabu Generalnego. 

Wtym charakterze
odegrał on kluczo-
wą rolę w likwidacji

zamachu stanu  z 4 na 5 stycznia
1919 roku. Na polecenie Naczel-
nego Wodza zwolnił on areszto-
wanych spiskowców, wiedząc,
że decyzja ta ma ułatwić powo-
łanie rządu porozumienia naro-
dowego (między Romanem
Dmowskim i Jozefem Piłsud-
skim) pod kierownictwem Igna-
cego Jana Paderewskiego, który
przyjął obowiązki Prezydenta
Rady Ministrów,  Ministra Spraw
Zagranicznych i Przewodniczą-
cego Polskiej Delegacji Pokojo-
wej w Paryżu. 

Stanisław Szeptycki, ro-
dzony brat Andrzeja
Szeptyckiego, metropo-

lity greko-katolickiego, ideowego
przywódcy Ukraińców walczą-
cych z Polakami o Lwów i Galicję
Wschodnią, starał się pomoc  Pił-
sudskiemu w łagodzeniu konflik-
tów z Ukraińcami, których Na-
czelnik Państwa   starał się prze-
konać dla swych planów federa-
cyjnych, dla wspólnej walki z bol-
szewikami. Gdy działacze naro-
dowo-demokratyczni zarzucali
Szeptyckiemu brak lojalności
państwowej, z wielką determi-
nacją bronił go przed tym zarzu-
tem Piłsudski, który 8 i 15 stycz-
nia 1919, w przededniu powoła-
nia gabinetu zgody narodowej
Ignacego Paderewskiego, tak
ocenił sens akcji bolszewickiej
przeciwko Polsce na kresach pół-
nocno-wschodnich:  „ Bolszewi-
cy  poprzez Polskę  mają zamiar
złączyć się z bolszewizmem na
Zachodzie, z ruchem spartaku-
sowców  niemieckich. Operacja
wojsk bolszewickich przez obsa-
dzenie Wilna (5 stycznia 1919
roku) osiągnęła ważny sukces

polityczny i militarny, oddziału-
jący  niepokojąco na społeczeń-
stwo, a podniecający na bolsze-
wizm lokalny.” 

26 stycznia  gen. Szeptycki
złożył Piłsudskiemu raport o sy-
tuacji  na kresach wschodnich i
wobec ataków prasy prawico-
wej, zarzucającej mu nielojal-
ność państwową, zgłosił 3 lute-
go  rezygnację ze stanowiska
Szefa Sztabu Generalnego. Pił-
sudski rezygnacji tej nie przyjął
udzielają mu 6 lutego  dwumie-
sięczny urlop.

Wdniu 19 lutego 1919
r. miało miejsce
pierwsze starcie

wojsk polskich  z oddziałami bol-
szewickimi na Wołyniu. Naza-
jutrz Sejm Ustawodawczy, w ra-
mach tzw. Małej  Konstytucji,
powierzył Piłsudskiemu urząd
Naczelnika Państwa jako wyko-
nawcy uchwał Sejmu.  „Rola
Szeptyckiego w Sztabie Gene-
ralnym  była krótkotrwała, po-
nieważ od 19 marca 1919 r. ob-
jął on dowodzenie Dywizją Li-
tewsko-Białoruską, a od  20
grudnia 1919 r. do  31  lipca 1920
r. dowództwo Frontu Północno-
Wschodniego. Gdy 21 maja 1919
r. Piłsudski zaproponował mu
powrót na stanowisko Szefa
Sztabu Generalnego, Szeptycki
postawił szereg warunków przy-
jęcia tego stanowiska natury
konstytucyjnej. Piłsudski jego żą-
dania odrzucił.  W uzasadnieniu
swej decyzji podkreślił niebez-
pieczeństwo dla armii w postaci
kontroli sejmowych partii wal-
czących o władzę  nad Naczel-
nym Wodzem.  W bardzo suro-
wej i dyskusyjnej ocenie Szep-
tyckiego z grudnia 1922 r. Mar-
szałek Piłsudski pisał: „brak cha-
rakteru i lotności umysłu, dla
podwładnych ciężki, łatwo się
obrażający /.../, protekcyjny w
stosunku  do wszystkich, specjal-
nie oficerów austriackich. Przy
każdym niepowodzeniu  zwala
zawsze winę  na podwładnych i
przełożonych...W Państwie Pol-
skim i w świecie powojennym
słabo się orientuje. Z wielkim
trudem ocenić by potrafił  życie
Europy po 1918 roku.  

Obowiązki Szefa Sztabu
Generalnego pełnił od
11 marca 1919  do 21

lipca 1920  płk  Stanisław Haller.
Szeptycki tworzył organizacyjne
podstawy polskiego Sztabu Ge-
neralnego. „W pierwszym okresie
Sztab Generalny funkcjonował
jako  wydzielona instytucja  cen-
tralna Wojska Polskiego – pisze

Leszek Wyszczelski – i zajmował
się   w większym stopniu organi-
zacją wojska, jego szkoleniem i
tworzeniem armii regularnej niż
planowaniem wojennym.” 

Opierając się na wzo-
rach austriacko-niemi-
eckich,  utworzono 10

oddziałów Sztabu Generalnego:
I Organizacyjny, I Służby Łączno-
ści, III Kolejowy, IV Techniczny,
V Demobilizacyjny, VI Informa-
cyjny, VII Naukowy, VIII Geogra-
ficzny, IX  Personalny, X Adiu-
tanta  Sztabu Generalnego WP.
Po reorganizacji 10 marca 1919
r. zostało 6 Oddziałów: I. Opera-
cyjny, II. Służby Łączności, III.
Kolejowy, IV Główne Kwatermi-
strzostwo, V. Prezydialny, VI. In-
formacyjny. 

„Oddział Operacyjny – pisze
Wyszczelski –  zajmował się
opracowywaniem rozkazów, za-
rządzeń i decyzji, w wymiarze
operacyjnym. Do jego kompe-
tencji należało  analizowanie
działań operacyjnych, i taktycz-
nych prowadzonych przez woj-
ska własne i przeciwników. Był
więc najważniejszą komórką
planistyczno-operacyjną u Ge-
neralnego, także w zakresie
przekazywania decyzji  w posta-
ci rozkazów. Opracowywał roz-
kazy operacyjne, zbierał mel-
dunki od dowódców operacyj-
nych oraz przekazywał komuni-
katy informacyjne dla Wojska
Polskiego.” 

T a struktura organiza-
cyjna  obowiązywała
do 11 maja 1919. Za

czasów pełniącego obowiązki
Szefa Sztabu Generalnego
płk.Stanisława Hallera „specyfi-
ką polską było powoływanie
przez Piłsudskiego, na  czas oso-
bistego dowodzenia  przez niego
poszczególnymi   wydzielonymi
operacjami, wąskiego sztabu
określanego zamiennie jako
Sztab Naczelnego  Wodza, Sztab
Ścisły Naczelnego Dowództwa,
niekiedy nawet jako Kwatera
Główna Naczelnego Wodza lub
Sztab Przyboczny Naczelnego
Wodza WP.

P ierwszy raz został on
powołany na początku
kwietnia 1919 r. w celu

przygotowania i prowadzenia
operacji wileńskiej. W jego skła-
dzie znaleźli się: ppłk Julian Sta-
chiewicz, szef  Oddziału I Sztabu
Generalnego,  mjr Tadeusz Ka-
sprzycki z Adiutantury General-
nej, kpt Nilski-Łapiński  ze Szta-
bu Generalnego i kilku oficerów
z Adiutantury Generalnej.

Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 roku (cz.3)

Naczelny Wódz a Szefowie Sztabu Generalnego
„Sztab Generalny WP  bezpośrednio został bowiem
tym samym odsunięty od szczegółowego planowania
najważniejszych operacji i bitew. Gdy zachodziła  po-
trzeba opracowania takowych planów, Piłsudski wyko-
rzystywał do tych zadań wąski krąg osób powoływa-
nych do jego  ścisłego sztabu. Pewnym odstępstwem od
tej ogólnej zasady było zlecenie  Sztabowi Generalnemu
w kwietniu i czerwcu 1919 r. przygotowania planów
przeprowadzenia ofensywy w Galicji Wschodniej oraz
w maju 1919 r. – kolejnego planu, tym razem obrony
kraju przed grożącą agresją Niemiec.” 

WWiillnnoo –– rrookk 11991199..
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII-PPOOŻŻYYCCZZKKII-
KKRREEDDYYTTYY bez BIK. 
Tel. 577 669 466

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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, korepetycje,
matury, ośmioklasiści, 
także internetowo, 
605 783 233

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę 
wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 

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

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

2 pokoje, 601 720 840 

!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

!TTaarrggóówweekk,, 47 m2, parter, ok.
metra, 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 ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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 

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE na
Ursynowie zatrudni na etat
samodzielną księgową, mile
widziane doświadczenie z zakresu
zatrudnienia, tel. 606 434 699

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778

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 - Tanio, 
887 815 778

MMAALLOOWWAANNIIEE - Wolne Terminy,
887 815 778

MMAASSEECCZZKKII
Kulczyńskiego 9

692 101 784
KRAWCOWA

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, 

SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY 
budowlane, ogrodzenia, 
513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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 PPiioottrr JJaawwoorrsskkii
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

Salon Dobrej Książki powraca!
Nie dajemy się wirusowi. Muzeum Niepodległości w Warszawie, po krótkiej prze-
rwie, zaprasza na spotkania z cyklu Salon Dobrej Książki w zupełnie nowej odsło-
nie! Za pomocą Internetu, odwiedzimy miłośników książek w ich domach, by za-
prezentować najciekawsze nowości wydawnicze.

Z powodu trwającej pandemii spotkania z Cyklu Salin Dobrej Książki nie mogą odbywać się w
swojej tradycyjnej formie. Prezentacje książek oraz dyskusje na ich temat zostaną przeniesione do
Internetu. Będzie można je zobaczyć na kanale Muzeum Niepodległości w serwisie YouTube.

Na maj zaplanowane są aż cztery prezentacje książek, w tym O Polskę, o Warszawę, o honor, o
pamięć: materiały z konferencji, pod redakcją dr Beaty Michalec i dr Tadeusza Skoczka.

Relacje z Salonu Dobrej Książki, a także innych przedsięwzięć Muzeum będzie można zobaczyć
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCpTlN_2MBgSLizB8QNqSx9g

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Henryk Dobrzański, her-
bu Leliwa, ps. „Hubal” ur.
22 czerwca 1897 w Jaśle –
major kawalerii Wojska
Polskiego, wybitny sporto-
wiec (jeździectwo), zwy-
cięzca prestiżowych kon-
kursów hippicznych w Ni-
cei i Londynie, wysłany na
Igrzyska Olimpijskie 1928
w Amsterdamie. 

Ostatni polski „zagończyk”,
który stworzył Oddział Wy-
dzielony Wojska Polskiego, bę-
dący też ostatnim bastionem
obrony naszej armii przed
Niemcami hitlerowskimi w
okresie 1939-1940. Zginął – za-
strzelony przez Niemców w
momencie, gdy wsiadał na ko-
nia – rankiem 30 kwietnia
1940 r. pod Anielinem (powiat
Opoczno). 

Dobrzański, którego przod-
kowie walczyli w Powstaniu Li-
stopadowym i Styczniowym, i
który zabłysnął też ułańskimi
szarżami w wojnie polsko-bol-
szewickiej oraz uczestniczył w
zaślubinach odrodzonej Polski
z Bałtykiem – miał też niema-
ło wspólnego z Warszawą. Naj-
pierw poprzez służbę wojsko-
wą w Rembertowie, a potem
jako jeździec zbierający laury
w konkursach skoków w Ła-
zienkach. 

R y s .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Hubal, to już 80 lat...

List � List � List � List � List � List � List

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo!!

Piszę do Was jako stały czy-
telnik, ale  także  jako informator
o różnych naszych ursynowskich
bolączkach  i sukcesach.  Życie
dostarcza ich ciągle .

Los naszych spostrzeżeń i in-
terwencji do mediów  jest różny.

Oczywiście, najwięcej  zado-
wolenia przynoszą nam sprawy
wygrane i załatwione na korzyść
mieszkańców Ursynowa.

Wspomnę o naszej wielkiej
kilkuletniej  walce  z IPN-em i
wojewodą o nazwę  ulicy Związ-
ku Walki Młodych(ZWM)   w są-
dach (NSA).

Wielka to była i powszechna
radość (głównie mieszkanców
dużej ulicy ZWM), że dwukrot-
nie przed sądem NSA zwycięży-
ły argumenty mieszkańców i in-
stytucji nas popierających.

Dzisiaj pozwalam sobie na po-
informowanie mieszkańców kil-
kutysięcznego grona użytkow-
ników  kilku ursynowskich ulic o
kolejnym sukcesie w walce o bez-
pieczne wejście do stacji metra
Stokłosy. Chodzi o przebudowę
schodów,   których stan  tech-
niczny znacząco odbiega od stan-
dardów prawa budowlanego.

Na tych schodach miało miej-
sce  kilka niebezpiecznych

upadków seniorów i osób nie-
pełnosprawnych. Interwencję
w Zarządzie Dróg Miej-
skich(ZDM)  podjęli: Dzielnico-
wa Rada Seniorów(uchwała),
radny dzielnicy (Otwarty Ursy-
nów), tygodnik „Passa”, portal
„Halo, Ursynów” i TVN. Wspo-
magały nas Zarząd SBM Stokło-
sy i RN, ale też Biuro Kontroli
UMS  Warszawa.

Nasz zmasowany upór w koń-
cu zwyciężył. 

ZDM  Warszawa pismem
URD.5541.840.2020.PRJ po-
wiadomiło mnie, że „widząc po-
trzebę dokonania zmian na scho-
dach wskazanych w korespon-
dencji – w drugiej połowie roku
zostanie zlecone dostosowanie
schodów terenowych do obec-
nych standardów”

Górnolotnie, ale jednoznacz-
nie złożone zostało przez ZDM
zobowiązanie  przebudowy
w/w  niebezpiecznych  schodów.

W dobie utrudnień i kłopo-
tów spowodowanych korona-
wirusem niech ta informacja
ZDM będzie pocieszeniem dla
nas mieszkańców Ursynowa i
osób wspierających nasza inter-
wencję.

S ł a w o m i r  L i t w i n
c z ł o n e k  D R S  i  R N - S B M  S t o k ł o s y

Schody po nowemu!
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