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U rodziłem się w czasach, gdy
Polska przedwojenna do-
piero zaczynała powoli

przekształcać się w twór pod na-
zwą: Polska Ludowa. Ojciec, ako-
wiec, uczestnik Powstania War-
szawskiego, przez wiele lat był in-
wigilowany i napastowany przez
formacje siłowe PRL-u, z którymi
sprytnie dawał sobie radę. Wyro-
słem w czasach, gdy zagłuszane
przez rodzimych bezpieczniaków
Radio Wolna Europa było dla nas
wytęsknionym przyczółkiem wol-
ności. I zastanawiam się dzisiaj,
czy obecna RP nie zamierza po-
wrócić do tamtej epoki, gdy powia-
dano, że „nie matura, lecz chęć
szczera zrobi z ciebie oficera”. 

O tym, że podobna prakty-
ka powraca, przekonują
informacje o Collegium

Humanum, uczelni, która stała
się trampoliną dla kadr partii
Prawo i Sprawiedliwość, łakną-
cych intratnych posad w spółkach
Skarbu Państwa. Podobno uzy-
skanie tytułu naukowego MBA
(Master of Business Administra-
tion) nie jest tam trudne. Nie je-
stem administracyjnym kontro-
lerem, więc nie śmiem wypowia-
dać swego zdania na temat ab-
solwentów tej uczelni ani wartości
wydawanych przez nią dyplo-
mów. Istotną wartość ma nato-
miast  skutek zapełniania ogniw
państwowych „wykształciucha-

mi” – jakby powiedział jeden z
dawnych liderów rządzącej obec-
nie partii. W pewnym momencie
termin „wykształciuchy” miał po-
niżać inteligencję polską, która –
w mniejszym czy większym stop-
niu – pozostawała w kontakcie z
uczelniami szanowanymi w ja-
kimś stopniu przez gremia mię-
dzynarodowe. Nazbyt długo się
włóczę po świecie, by nie wiedzieć,
jaka jest prawdziwa wartość pla-
cówek wydających prestiżowe dy-
plomy. Na krajowe wieczorówki,
wydające świadectwa politycz-
nym prominentom, jestem wszak-
że szczególnie uczulony. W cza-
sach PRL skarżył mi się rektor
pewnej uczelni, która otrzymała
polecenie, by ważnemu polityko-
wi nadać – lege artis – tytuł dok-
tora. Polityk dzwonił do rektora
od czasu, po przyjacielsku kryty-
kując zwłokę w wykonaniu zada-
nia: – Oj, marudzicie wy mi z tym
doktoratem, marudzicie...

W momentach radykalnej
zmiany na szczycie pań-
stwa powstają natural-

ne ciągotki do przedstawiania hi-
storii pod kątem nowych władców.
W szkolnych podręcznikach kreu-
je się nowych bohaterów. Dlatego
już jako uczeń szkoły podstawo-
wej dziwiłem się w czasach PRL-u,
dlaczego mam wielbić polityczną
działaczkę Różę Luksemburg, zaś
ani słowem nie wolno mi wspo-
mnieć o sympatyzującej przed woj-
ną z piłsudczykami mistrzyni
olimpijskiej w rzucie dyskiem Ha-
linie Konopackiej, która po praw-
dzie była pierwowzorem nowocze-
snej Polki. Jako jedna z pierwszych
warszawianek zaczęła uprawiać
najróżniejsze dyscypliny sportu,
każdej zimy jeździła do Zakopane-
go na narty, należała do damskich
pionierek za kierownicą samocho-

du, a gdy Hitler zaatakował Pol-
skę, walnie przyczyniła się do oca-
lenia całego złota Banku Polskiego.
Jej zasługi zresztą, o ile wiem, nie
znajdują nadal uznania – nawet w
podręcznikach zatwierdzanych
przez obecnego ministra edukacji
i nauki.

N asz poetycki komentator
współczesnej rzeczywisto-
ści, wciąż czynny nauczy-

ciel matematyki (wprost trudno w
to uwierzyć) Wojciech Dąbrowski
spisał w tym numerze – w wier-
szowanej formie – kilka ważkich
problemów, które zaistniały w
okresie panowania obecnej wła-
dzy państwowej. Każde z tych za-

gadnień skwitował ironiczną pu-
entą: „a karawana idzie dalej...”. 

G dybyż autorowi chodziło o
wpadający w ucho stan-
dard jazzowy, skompono-

wany przez Duke’a Ellingtona (Ca-
ravan), nie byłoby o co kopii kru-
szyć. Wydaje się jednak, że Dą-
browski – w eleganckiej formie –
zwraca uwagę na absolutną bez-
karność niszczących Polskę poczy-
nań jej okresowych władców. Woj-
tek akurat – z matematyczną do-
kładnością – wytyka kolejnym li-
derom państwa polskiego ewident-
ne błędy. Co najważniejsze zaś, jest
nieulegającym jakimkolwiek naci-
skom strażnikiem wolności słowa.

Są tacy politycy, którzy publicz-
nie ogłaszają, że nikt ich nie prze-
kona, iż białe jest białe, a czarne
jest czarne, lecz matematykowi
Dąbrowskiemu nikt nie wmówi,
że dwa dodać dwa to jest pięć. 

W redakcji „Passy” nie pró-
bowaliśmy nigdy ko-
niunkturalnie dostoso-

wywać się do wymagań kolejnych
władz miasta i państwa i pamię-
tamy doskonale, że była prezy-
dentka Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz – dopiero po licz-
nych publikacjach prasowych roz-
wiązała decydujące o najróżniej-
szych woltach reprywatyzacyj-
nych Biuro Gospodarki Nierucho-

mościami, stwierdzając, że przy
reprywatyzacji w Warszawie
„działała grupa przestępcza, któ-
ra wychodziła daleko poza tych
kilku urzędników, których dyscy-
plinarnie zwolniłam”.

W stolicy wciąż istnieje
wiele dróg do wyboru. I
w sensie politycznym, i

w sensie praktycznym. Na tej
pierwszej płaszczyźnie usłyszałem
od samego wicepremiera Piotra
Glińskiego, że rząd w błyskawicz-
nym tempie zbuduje nowoczesny
stadion lekkoatletyczny na ru-
inach Skry, jeśli teren tego sporto-
wego kompleksu miasto odda
państwu. Jeśli zaś nie odda, to
niech się samo buja z finansami w
tej materii. Oczywiście, co sądzi
o takim podejściu lekkoatletyczna
młodzież Warszawy, która nie ma
gdzie trenować – wicepremier nie
wspomniał. 

W rzeczywistości wybór
właściwej drogi to dla
mieszkańców miasta i

okolic  zadanie na co dzień. I kie-
rowców nie interesuje bynajmniej
Puławska-PiS, tylko Puławska-Bis.
Sam będę bardzo chętnie jeździć
tym drugim wariantem Puław-
skiej, która utrzymuje się w aglo-
meracji warszawskiej o wiele dłu-
żej niż jakikolwiek polityczny re-
żim. Dłużej klasztora niż przeora –
jak słusznie zauważali mądrzy Po-
lacy dawnego chowu. Nic zatem
dziwnego, że świeżo oddanej do
użytku cerkwi świętej Sofii Mądro-
ści Bożej w gminie przy Puławskiej
– wróżę o wiele dłuższy żywot niż
zarządzającemu nią duchowne-
mu. Tak jak tor wyścigów konnych
na Służewcu żyje o wiele dłużej niż
biegające po nim konie.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Rozpoczynający się okres wakacyjny mo-
tywuje, by wsłuchać się w siebie i zadbać
o zdrowie, choćby poprzez rzucenie pale-
nia. Przyjrzyjmy się alternatywom, któ-
re mogą być w tym pomocne.

Autorzy ostatniego raportu Public Health En-
gland (PHE)[[11]], brytyjskiej instytucji zdrowia
publicznego dowodzą, że e-papierosy są bardziej
skutecznym narzędziem wspomagającym porzu-
cenie palenia, niż nikotynowa terapia zastępcza.
Warto wiedzieć, że na rynku istnieje kilka katego-
rii wyrobów alternatywnych dla tradycyjnych pa-
pierosów. Wśród nich, wspomniane e-papierosy,
ponadto coraz bardziej popularne wśród osób
szukających potencjalnie mniej szkodliwych niko-
tynowych alternatyw – urządzenia do podgrze-
wania tytoniu, np. glo Hyper+, a także saszetki
nikotynowe.

Saszetki nikotynowe są mniej szkodliwe od
standardowego papierosa nie tylko dlatego, że
nie wytwarzają dymu, ale także dlatego, że nie za-
wierają tytoniu, tylko nikotynę. Umożliwiają jej
dostarczenie w różnych stężeniach, ale bez wytwa-
rzania substancji smolistych, a także bez żadnych
zapachów. Jest to rozwiązanie prawie w 100 proc.
mniej szkodliwe od klasycznych papierosów. Prof.
Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach pisze na swoim blogu:
Niewątpliwie mamy do czynienia z najmniej szko-
dliwym dla palaczy alternatywnym produktem
dostarczającym nikotynę[[22]]. Wiadomo - najle-

piej porzucić wszelkie używki, ale jeżeli wydaje się
to zbyt trudne, warto postawić na potencjalnie
mniej toksyczne rozwiązania - tym bardziej, że
saszetek nikotynowych można używać dyskretnie,
właściwie w każdym miejscu, bez szkody i dys-
komfortu dla innych.

W Szwecji, Finlandii i Norwegii niezwykle po-
pularny jest – również używany doustnie - snus,
ale to pozorne podobieństwo do saszetek nikoty-
nowych na tym się kończy. Główna różnica pole-
ga na tym, że saszetki nikotynowe są wolne od ty-
toniu, a szwedzki produkt nie, bo podstawowym
składnikiem snusu jest właśnie tytoń. W saszet-
kach nikotynowych nikotyna jest ekstrahowana z
rośliny i krystalizuje się w soli nikotynowej, ale sa-
ma roślina jest wykluczona. Drugą różnicą jest
to, że występują w całkowicie białym formacie
(np. dostępne od roku w Polsce VELO), więc nie
barwią zębów, jak wspomniany szwedzki pro-
dukt. Nadchodzące wakacje często będą wiązać się
z krótszymi czy dłuższymi podróżami. To także
czas spotkań towarzyskich, a nie wszyscy toleru-
ją zapach tytoniu, nie mówiąc już o szkodliwości
biernego palenia. Witajcie wakacje, witaj wolno-
ści od „dymka”!

[[11]] https://www.gov.uk/government/publica-
tions/vaping-in-england-evidence-update-february-
2021/vaping-in-england-2021-evidence-update-s-
ummary 

[[22]] https://asobczak.com.pl/category/worecz-
ki-nikotynowe/

Wakacyjna wolność od „dymka”?
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Jak posprzątać 800 tys. m2 powierzchni? Opróżnić 6
tys. koszy? I w dodatku robić to regularnie? Odpowiedź
znają pracownicy warszawskiego Zarządu Oczyszcza-
nia Miasta.

Codziennie z 4,3 tys. przystanków Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego korzystają miliony pasażerów. Łączna powierzchnia tych
przystanków wraz z pętlami to około 800 tys. m2. Zarząd Oczyszcza-
nia Miasta obejmuje te miejsca szczególnym serwisem porządko-
wym. – Czyste przystanki nie tylko kształtują pozytywny wizerunek
miasta. Przede wszystkim zapewniają pasażerom komunikacji miej-
skiej komfort i bezpieczeństwo – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Za-
rządu Oczyszczania Miasta. – Oprócz tego, że sprzątamy przystanki
systematycznie, to reagujemy także w nagłych sytuacjach. Prowadzi-
my całodobowy monitoring porządku na przystankach. Taka organi-
zacja pracy pozwala utrzymać wysoki standard czystości, który wyróż-
nia Warszawę na tle innych polskich i europejskich miast.

To, jak często sprzątany jest przystanek, zależy od jego lokaliza-
cji i natężenia ruchu pasażerów. W miejscach, gdzie jest ich najwię-
cej, jak np. na dużych węzłach przesiadkowych czy w okolicach sta-
cji metra, serwis porządkowy odbywa się codziennie. Aby nie za-
burzać komfortu podróżnych, ZOM prowadzi prace w nocy lub
wcześnie rano. Ekipy sprzątające zamiatają przystanki, zbierają z
nich zanieczyszczenia, zrywają nielegalne ogłoszenia z wiat i czysz-
czą je z pseudograffiti. Każdego dnia opróżniane jest również 6 tys.
przystankowych koszy. Tam, gdzie jest taka potrzeba, śmieci są z
nich zabierane nawet 4 razy na dobę.

Każda wiata jest kilka razy w roku dokładnie czyszczona na mo-
kro. Od wiosny do jesieni – od 4 nawet do 8 razy. Szyby i gabloty z
rozkładem są myte wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby grun-
towne mycie przechodzą również kosze, zwłaszcza jeśli zostały
pomazane przez wandali. Gdy na przystanku pojawiają się zabru-
dzenia, z którymi nie radzą sobie miotły, do akcji wyrusza szorowar-
ka. To nieduży pojazd, który czyści chodniki na mokro. Takie kom-
pleksowe sprzątanie obejmuje też takie większe obiekty jak szkla-
no-stalowe zadaszenia nad pętlą przy Dworcu Centralnym. To pra-
ce, które częściowo odbywają się na wysokości, wymagają specja-
listycznego sprzętu i zmian w organizacji ruchu autobusów. Dlate-
go te porządki trwają dłużej i są rozłożone na dwa dni.

Oprócz regularnych porządków Zarząd Oczyszczania Miasta
działa również interwencyjnie. Gdy na przystanku pojawi się zagra-
żające bezpieczeństwu rozbite szkło, wiata zostanie pomazana
przez wandali lub na ławce wylądują rozgniecione przejrzałe owo-
ce, wtedy wkraczają grupy interwencyjnego sprzątania. To ekipy,
które szybko reagują na nagłe zanieczyszczenia. Jeśli zagrożenie po-
jawi się na jezdni, np. z autobusu wycieknie olej, do akcji rusza Po-
gotowie Porządkowe ZOM. Czystość przystanków codziennie
sprawdzają kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta, a także Za-
rządu Transportu Miejskiego. Nagłe zanieczyszczenie mogą zgło-
sić również mieszkańcy za pośrednictwem Miejskiego Centrum
Kontaktu Warszawa 19115. z t m . w a w . p l

W parku im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK na Ursynowie trwają in-
tensywne prace. Pojawiła się już część z
300 zaplanowanych drzew, powstają
nowe alejki i ścieżki rowerowe. W po-
bliżu popularnej „Górki Kazurki” bu-
dowane są kładki, a z punktu widoko-
wego na jej szczycie po zachodniej stro-
nie będzie można wkrótce podziwiać
panoramę parku.

Z dnia na dzień alejki i ścieżki rowerowe w
parku stają się coraz dłuższe – niektóre zosta-
ły już pokryte warstwą mineralną. Wkrótce
będzie można tam zobaczyć wiele nowych sie-
dzisk, oprócz nich pojawią się również ławki
warszawskie. Dzięki zmianom park stanie się
dostępny dla różnych grup mieszkańców. Ro-
werzystów i spacerowiczów z pewnością ucie-
szy nowa trasa będąca połączeniem z Lasem
Kabackim.

Wkrótce ruszą prace związane z budową
dwóch placów zabaw w strefie nasłonecznio-
nej i zacienionej. Ponadto mieszkańcy będą
mogli skorzystać z nowej altany i dużej pola-
ny położonej przy stoku górki. Będzie też moż-
na poćwiczyć na istniejących urządzeniach
cross fit. Dwie altany oraz „psi park” zostały
przeniesione do lasu, popularnie nazywanego
„brzózkami”.

Więcej zieleni
W parku widać już nowe nasadzenia m.in.

brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśniowe, gru-
sze pospolite i jarzęby mączne. Duże drzewa –
wierzby czy klony pospolite – pojawią się m. in.
wzdłuż trasy rowerowej. W ramach inwestycji

posadzonych zostanie też łącznie 5000 mkw.
krzewów (np. dereń jadalny, głogi jednoszyj-
kowe, jeżyny, porzeczki, trzmieliny brodawko-
wate). Na terenie ogrodów deszczowych poja-
wią się rabaty bylinowe.

Zgodnie z koncepcją konkursową i postulata-
mi mieszkańców w parku zostaną zachowane
różne strefy – od lasku brzozowego, przy grani-
cy z rezerwatem, do łąk. Wszystkie prace bu-
dowlane zostaną przeprowadzone z poszanowa-
niem lokalnej przyrody.

W parku pojawią się też ścieżki dydaktycz-
ne: historyczna, poświęcona legendarnej for-
macji Cichociemnych oraz przyrodnicza.

Zmiany konsultowane z mieszkańcami
Teren parku zajmuje powierzchnię ponad 17

ha. Planowaną przebudowę poprzedziły kon-
sultacje społeczne w 2018 r. Opracowane wów-
czas wnioski znalazły się w wytycznych do kon-
kursu architektonicznego, który rozstrzygnięto
w 2019 r. Zwycięzcą została eM4 Pracownia Ar-
chitektury Brataniec. W przetargu na prace bu-
dowlane w parku najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła natomiast firma AG-Complex. Zakończenie
prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie tere-
nów zieleni o symbolice historycznej na tere-
nie Parku Cichociemnych realizowane jest w
ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16
pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice hi-
storycznej na obszarze m. st. Warszawy, współ-
finansowanego z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020.

K a r o l i n a  K w i e c i e ń - Ł u k a s z e w s k a

Coraz bliżej końca przebudowy parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Czyste przystanki
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W polskich szkołach notorycznie dochodzi do nadużyć
względem uczniów. Dyskryminacja ze względu na wy-
gląd, ubiór, poglądy czy oceny, to tylko przykłady naru-
szenia praw uczniowskich. Takie incydenty występują
również w warszawskich szkołach, dlatego Pokolenie
2050, młodzież przy ruchu Polska 2050 oraz warszaw-
ska Lewica na przełomie 2021 i 2022 roku wystąpili z
pismami do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego z prośbą o utworzenie urzędu Stołecznego Rzecz-
nika Praw Uczniów.

Do głównych zadań Rzecznika można by zaliczyć mediacje sporów
w społecznościach szkolnych oraz promowanie praw uczniowskich
na terenie stolicy. Pisma te spotkały się z pozytywnym odbiorem ze
strony stołecznych władz. Ideę utworzenia stołecznego Rzecznika
Praw Ucznia poparł również Rzecznik Praw Obywatelskich. Mimo
tych wszystkich działań i niedawno zakończonego roku szkolnego,
prace nad powołaniem Rzecznika jeszcze się nie zakończyły. 

- W grudniu zeszłego roku w imieniu uczniów z Warszawy złoży-
łem interpelację, w której domagaliśmy się od prezydenta Rafała
Trzaskowskiego powołania Rzecznika Praw Uczniów. Prace nad po-
wołaniem takiej instytucji zostały wznowione, a w przestrzeni publicz-
nej pojawiła się data końca roku szkolnego, kiedy taki Rzecznik miał-
by zostać powołany. Koniec roku szkolnego już za nami, a Rzeczni-
ka jak nie było, tak nie ma. W międzyczasie takie instytucje istnieją
już w Poznaniu, czy w Białymstoku. Dlatego ponownie zwracam się
do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o intensyfikacje prac nad po-
wołaniem stołecznego Rzecznika Praw Uczniów, tak aby jego powo-
łanie mogło nastąpić na 1 września bieżącego roku. Warszawscy
uczniowie na to czekają i potrzebują takiego wsparcia od władz War-
szawy. Również jako Polska 2050 w naszej najnowszej analizie „Edu-
kacja dla Przyszłości” proponujemy powołanie Rzecznika Praw
Uczniów na poziomie ogólnopolskim - powiedział Paweł Lenarczyk,
radny dzielnicy Ursynów z Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Tematyka praw uczniów jest konsekwentnie marginalizowana
przez niemal wszystkie instytucje, które tworzą organizację syste-
mu oświaty w Polsce. My jako młodzi, z różnych środowisk politycz-
nych, wychodzimy naprzeciw temu problemowi poprzez składanie
wniosków o utworzenie instytucji Rzecznika Praw Uczniów. Przy-
kładem warszawskich działaczy społecznych, poszły osoby z in-
nych miast w Polsce. Sam składałem taki wniosek w swoim mieście,
Pułtusku. Problem łamania praw uczniów jest tym większy im bar-
dziej idziemy w kierunku mniejszych miast. Działacze Pokolenia
2050 złożyli wnioski w takich miastach jak Ostrołęka, Gdańsk czy
wcześniej wymieniony Pułtusk. Liczymy na to, że już niedługo in-
stytucja Rzecznika Praw Ucznia stanie się normą i będziemy mo-
gli spotkać taką osobę w każdym mieście – powiedział Kacper Pięt-
ka członek Pokolenia 2050.

Wnioskodawcy liczą, że prezydent Rafał Trzaskowski sprawi
„prezent” uczniom na 1 września br. i powoła stołecznego Rzecz-
nika Praw Ucznia, który jak czytamy jest bardzo oczekiwaną insty-
tucją w środowisku uczniowskim w Warszawie. 

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety,
które swoją działalnością społeczną lub zawodową w
sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promo-
wania Warszawy. Do 5 sierpnia można zgłaszać swoje
kandydatki do tegorocznego tytułu. 

Tytuł Warszawianki Roku w 2022 roku zostanie przyznany za-
równo za działalność na rzecz stolicy, jak i promowanie wartości de-
mokratycznych, otwartości, tolerancji, równouprawnienia, a tak-
że za wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz
kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w
Warszawie.

Kto zostanie 
Warszawianką 

Roku 2022?

Co z Rzecznikiem Praw
Uczniów w Warszawie?

Pierścień fortyfikacji wo-
kół XIX-wiecznej Warszawy
robił wrażenie na wizytu-
jących wojskowych. Jed-
nym z mniej znanych obec-
nie fortów jest ten oznaczo-
ny numerem VIIA („Służe-
wiec”). Przyjrzyjmy się hi-
storii tego obiektu.

Fort VIIA („Służewiec”) jako
punkt oporu zewnętrznego pier-
ścienia Twierdzy Warszawa, po-
wstał w latach 90. XIX w. W za-
łożeniu miał on chronić obecną
stolicę Polski od strony drogi
wiodącej do Puław, czyli dzisiej-
szej ulicy Puławskiej.

Nowoczesne metody 
Fort VIIA został wybudowany

znacznie później niż większość
warszawskich fortyfikacji z XIX
wieku. Wzniesiono go z użyciem
wówczas nowocześniejszych me-
tod. Schrony oraz umocnienia
zbudowano z użyciem betonu,
który uzupełnia ceglane struk-
tury fortyfikacji. Obiekt zajmo-
wał 26 ha na wzniesieniu po-
między Skarpą Wiślaną a doliną
Potoku Służewieckiego. 

Pierwotny kształt został jed-
nak mocno zatarty – w 1909 ro-
ku zapadła decyzja o likwidacji

twierdzy Warszawa. Wówczas
wysadzono schrony bojowe, za-
chowując jednocześnie położony
w środkowej części betonowy
schron magazynowy. Zachowa-
no część fortyfikacji składają-
cych się z koszar szyjowych, ru-
in kaponier barkowych i kapo-
niery czołowej, fundamentów
tradytora oraz lodowni na zapo-
lu. W trakcie II wojny światowej
fort służył jako zaplecze wojsko-
wo-magazynowe. 

W latach 1972–1977 na pół-
noc od fortu wybudowano osie-
dle Służew Fort. Projektantem
był Tadeusz Mrówczyński. Osie-
dle składa się z budynków wie-
lorodzinnych o 16-kondygna-
cjach w formie punktowców
oraz charakterystycznych, 11-
kondygnacyjnych budynków o
długości przekraczającej 200
metrów. Obiekty zostały wybu-
dowane w technologii wielko-
płytowej Wk-70. Niestety, pod-
czas budowy osiedla, mające-
go służyć oficerom Wojska Pol-
skiego, zniekształcono wały
ziemne fortyfikacji. 

Mało znany zabytek 
W okresie powojennym fort

stał się własnością wytwórni fil-

mowej „Czołówka”.  Został rów-
nież wpisany do rejestru zabyt-
ków jako: fort VII-A „Służewiec”,
al. Lotników 1, 1883, nr rej.:
1478 z 27.01.1992. Obecnie w
tym miejscu (al. Lotników bli-
sko Puławskiej) działa także stu-
dio fotograficzne i plac dla aut na
wynajem. 

Mimo bliskości Dolinki Służe-
wieckiej i alei Lotników obecnie
dawna fortyfikacja leży na ubo-
czu szlaków komunikacyjnych.
Otoczony zielenią obiekt jest nie-
licznie odwiedzany przez miesz-
kańców stolicy, którzy rzadko
znają historię tego miejsca. By
się dostać na teren dawnej forty-

fikacji należy wejść od strony alei
Lotników. W przyszłości z pew-
nością miejsce mogłoby stać się
miejscem licznych spacerów, po-
dobnie jak leżący nieopodal na
Ursynowie fort VIII „Służew”,
gdzie w dawnych kazamatach
powstały modne knajpki i sklepy.
Innym rozwiązaniem dla ada-
ptacji zabytku może być park
rozrywki dla całych rodzin z la-
serowym paintballem, automa-
tami i innymi grami. Z pewno-
ścią zabytek leżący tak blisko gę-
sto zamieszkanych osiedli Słu-
żewca należałoby otworzyć dla
publiczności. Należy podkreślić,
że samo osiedle Fort Służew ma
około 11 tysięcy mieszkańców,
dla których ten teren mógłby być
parkową enklawą w mieście. 

Zagrożeniem dla obiektu są
natomiast korzenie drzew, które
przez lata obrosły ziemne wały
fortu. Należałoby dokonać in-
wentaryzacji zieleni i usunąć
część zagrażającą konstrukcji
murów. Należałoby również
oświetlić zabytek i przeprowa-
dzić konserwację murów od glo-
nów, porostów i grzybów. Na
obiekcie zachował się oryginal-
ny tynk betonowy, tzw. pancer-
ny – okładzina stosowana na ce-
glane konstrukcje celem zwięk-
szenia odporności na ostrzał. Po-
dobne rozwiązania były popu-
larne po wojnie francusko-pr-
uskiej 1870-1871 i dominowały
aż do I wojny światowej. Warto,
by ten fragment historii militar-
nej Warszawy przetrwał dla
przyszłych pokoleń. i n o

Fort skryty wśród PRL-owskich osiedli

FFoorrtt ww rrookkuu 11994433..

Blisko 1300 m kw. nowej
zieleni, w tym 15 drzew i
240 krzewów. Urząd
Dzielnicy Ursynów reali-
zuje projekt z budżetu oby-
watelskiego „Zieleń za-
miast betonu”. 20 czerw-
ca br. zawarto umowę z
terminem wykonania
prac do października
2022 roku.

W ramach realizacji projektu
przy ul. Cynamonowej (w rejo-
nie posesji ul. Polinezyjska 8)
zamiast szerokiego, dochodzą-
cego do krawędzi jezdni chodni-
ka wykonany zostanie trawnik i

posadzone 4 drzewa. Wymie-
niona zostanie również na-
wierzchnia chodnika na odcin-
ku pomiędzy najbliższymi wjaz-
dami osiedlowymi. Wykonane
zostaną także dojścia do miejsc
parkingowych wyznaczonych
przy krawędzi jezdni - również
po przeciwnej stronie ulicy - za-
miast istniejącego obecnie szero-
kiego, brukowanego dojścia.
Również przy ul. Cynamonowej
przy przystanku SZOLC-ROG-
OZIŃSKIEGO 01 powstaną do-
datkowe trawniki przy krawę-
dzi jezdni, posadzone zostaną
2 drzewa oraz wymieniona bę-

dzie nawierzchnia chodnika na
odcinku od przejścia dla pie-
szych przy posesji ul. Szolc-R-
ogozińskiego 1, do wjazdu na
zaplecze szkoły.

Zmiany dotyczą również ul.
Dereniowej. W rejonie posesji
nr 6 powstaną trawniki przy
jezdni po obu stronach przy-
stanku autobusowego. Posa-
dzonych zostanie także 8 drzew
oraz wymieniona nawierzchnia
chodnika na przystanku auto-
busowym. Natomiast w rejonie
posesji nr 9 powstanie trawnik
pomiędzy dojściami do przejść
dla pieszych oraz posadzone zo-
staną krzewy.

Przy ul. Kiedacza w rejonie
włączenia z ul. Kopcińskiego
wykonana zostanie renowacja
trawnika w miejscu zlikwido-
wanego chodnika, a przy przy-
stanku KOPCIŃSKIEGO 01 wy-
konane zostaną trawniki po

obu stronach dojścia do przej-
ścia dla pieszych i dosadzone
jedno drzewo.

Przy ul. Beli-Bartóka (w rejo-
nie posesji ul. Symfonii 5) po-
wstanie trawnik przy jezdni po-
między dojściem do przejścia
dla pieszych i wjazdem osie-
dlowym oraz wymieniona zo-
stanie nawierzchnia chodnika
na odcinku obejmującym przy-
stanek autobusowy aż do wjaz-
du osiedlowego.

Zmiany dotyczą także ul. Ro-
mera po zachodniej stronie ron-
da Geografów (w pasie dzielą-
cym oraz przy dojściu do przej-
ścia dla pieszych) powstanie
trawnik i zasadzone zostaną
krzewy, natomiast w rejonie po-
sesji nr 4b (po obu stronach dojść
do przejścia dla pieszych) po-
wstaną trawniki.

Wszystkie prace mają się zakoń-
czyć do października 2022 roku.

Zieleń zamiast betonu na Ursynowie
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Ogrodowa tężnia solankowa została za-
montowana w ogrodzie na tyłach budyn-
ku Centrum Integracji Społecznej w
Magdalence. 

Tężnia stanowi dodatkowy punkt wśród lokal-
nych atrakcji turystycznych na mapie gminy. W bu-
dynku CIS swoje siedziby mają m.in. Filia Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Biblioteka Publiczna w
Gminie Lesznowola, Klub Senior+, Uniwersytet
Trzeciego Wieku i realizowane są liczne zajęcia cy-
kliczne i wydarzenia kulturalne dla społeczności
gminnej organizowane przez Sołectwo Magda-
lenka i jednostki Gminy Lesznowola.

Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikro-
klimat, będący naturalnym leczniczym inhala-
torium. Przebywanie w bliskości tężni wspoma-
ga profilaktykę i sprzyja leczeniu wielu chorób,
a przede wszystkim sprzyja wyciszeniu i relak-
sowi odwiedzających ją mieszkańców i uczest-
ników zajęć.

Gmina Lesznowola pozyskała dotację w wyso-
kości blisko 30 tys. zł na budowę tężni ze środków
Programu pn. Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOW-
SZE 2021. Jest to autorski program wsparcia sa-
morządu województwa skierowany do gmin
wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich, którego
głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza
i mikroklimatu na Mazowszu. Celem programu

jest polepszenie jakości życia mieszkańców regio-
nu poprzez poprawę jakości powietrza i mikro-
klimatu oraz wsparcie gmin w realizacji działań
wynikających z przepisów prawa miejscowego,
np. programu ochrony powietrza i uchwały an-
tysmogowej.

W ramach Zadania pn. „Budowa tężni ogro-
dowej przy Centrum Integracji Społecznej w
Magdalence” wykonano projekt architektonicz-
no - budowlany tężni i uzyskano decyzję po-
zwolenie na budowę. Odbiór końcowy robót
budowlanych tężni przeprowadzony został
28.03.2022 r. Zakupiono sukcesywne dostawy
zapasu solanki z Zabłocia, którą uzupełniana
jest w miarę potrzeb tężnia. Prace budowlane
tężni uzupełnione zostały pracami przygoto-
wawczymi i ziemnymi polegającymi na: dopro-
wadzeniu zasilania elektrycznego do tężni, wy-
sypaniu żwiru granitowego, posianiu świeżej
trawy oraz zakupie ławek, tablicy informacyjnej
oraz uporządkowaniu terenu.

Tężnia solankowa jest urządzeniem leczni-
czym, którego drewniana konstrukcja pokryta
jest gałązkami tarniny śliwy, służącymi do rozbi-
jania kropelek solanki. Krążąca w instalacji solan-
ka z Zabłocia tworzy wokół solankowy aerozol
oraz bogaty mikroklimat. Serdecznie zapraszam
Państwa do korzystania z uroków tężni w tak
pięknych okolicznościach przyrody!

Tężnia solankowa w Magdalence

Warszawa po raz kolejny uruchamia ak-
cję kastracji i sterylizacji psów i kotów w
mieście. Zabiegi dla czworonogów, któ-
rych właściciele mieszkają w Warszawie,
można będzie wykonać w jednej z 28
lecznic na terenie stolicy. Możliwe będzie
także zaczipowanie zwierzęcia.

Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów jest w
Warszawie prowadzona od 2012 r. W ciągu ostat-
nich 10 lat przeprowadzono dzięki niej ponad 19
tys. zabiegów. W tym roku zabiegi będzie można
wykonać w jednej z 28 lecznic, bez względu na
dzielnicę zamieszkania. Pełna lista placówek do-
stępna jest na stronie Miejskiego Centrum Kontak-
tu Warszawa 19115.

Akcja prowadzona będzie do końca roku lub do
wyczerpania środków finansowych. W tym roku
miasto przeznaczy na ten cel 600 tys. zł. Fundu-
sze te pokryją: koszt wizyty kwalifikującej; wyko-
nanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastra-
cji pod narkozą infuzyjną; opiekę do czasu wybu-
dzenia z narkozy (w tym podanie środka prze-
ciwbólowego i antybiotyku) oraz dalszą opiekę po-

operacyjną, w tym wizyty kontrolne obejmujące
w razie konieczności badanie kliniczne i kontro-
lę rany pooperacyjnej, podanie antybiotyku, po-
danie leku przeciwbólowego, zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu sterylizacji
i kastracji finansowanego przez Miasto jest:

– posiadanie ważnych uprawień (e-hologramu)
i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Mło-
dego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),

– okazanie dowodu tożsamości oraz dokumen-
tu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np.
książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

– wypełnienie w dwóch egzemplarzach wnio-
sku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji
(dostępne w zakładach leczniczych),

– ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
– wcześniejsze zaczipowanie zwierzęcia.
W przypadku psów dodatkowo wymagane jest,

aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie prze-
ciwko wściekliźnie.

W ramach akcji będzie można także za darmo
oznakować elektronicznie swojego psa lub kota.
Warunkiem skorzystania z możliwości czipo-
wania jest:

– wypełnienie w dwóch egzemplarzach wnio-
sku o wykonanie zabiegu (formularze dostępne w
zakładach leczniczych),

– okazanie dowodu tożsamości oraz dokumen-
tu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np.
książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

– ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
W przypadku psów wymagane jest także, aby

zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciw-
ko wściekliźnie.

Darmowo zaczipować psa można także pod-
czas cyklicznych wydarzeń organizowanych przez
warszawskie Schronisko na Paluchu w wybra-
nych lokalizacjach stolicy. Jak dotąd, od 2007 r. w
ramach akcji prowadzonej przez miasto, elektro-
nicznemu znakowaniu poddano niemal 110 tys.
psów i kotów.

W kolejnej odsłonie 28. Międzynarodo-
wego Plenerowego Festiwalu „Jazz Na
Starówce” wystąpi amerykański piani-
sta i kompozytor Emmet Cohen. Muzyk
znajduje się obecnie na czele sceny jazzo-
wej Nowego Jorku. Zagra w składzie:
Emmet Cohen - fortepian, Philip Norris -
kontrabas, Kyle Poole - perkusja. 

Cohen to wschodząca gwiazda w świecie jazzu.
Już w wieku 31 lat stał się punktem odniesienia dla
przyszłych pokoleń muzyków jazzowych. Wszech-
stronny, utytułowany amerykański pianista jazzo-
wy i kompozytor jest jedną z najważniejszych po-
staci artystycznych nowojorskiej sceny jazzowej.
Branżę zachwyca jego „harmonijne słownictwo,
erudycja muzyczna i indywidualność”. O feno-
menie pianistycznym Emmeta Cohena Downbe-
at Magazine pisze: „gwiazdorskie, ekspresyjne
trio reprezentujące kalejdoskopowe poczucie mu-
zycznej narracji. Mistrzowska klasa w stylistycz-
nych zestawieniach – rhythm and blues, bebop,
swing po współczesne style – to innowacyjne
brzmienie przyszłości jazzu”.

Jego (dopiero drugi) koncert w Polsce będzie z
pewnością wydarzeniem z zakresu pianistyki jaz-
zowej i dostarczy wszystkim niezapomnianych
wrażeń. Amerykański pianista i kompozytor Em-
met Cohen stoi obecnie na czele sceny jazzowej

Nowego Jorku. Lider „Emmet Cohen Trio” i twór-
ca „Masters Legacy Series”, jest także uznanym na
świecie artystą jazzowym. Ma na swoim koncie
wiele wygranych konkursów pianistycznych, m. in.
American Pianists Awards, Cole Porter Fellow,
Artist-in-Residence na University of Indianapo-
lis, finalista Thelonious Monk International Piano
Competition.

Jest artystą Mack Avenue. Trzyletni student gry
na fortepianie Suzuki. Ukończył studia pianistycz-
ne w Manhattan School of Music (MM) i Univer-
sity of Miami (BM). Jego uznanym przedsięwzię-
ciem jest Masters Legacy Series, seria nagrań ho-
norujących legendarnych muzyków jazzowych
(jak m. in.: Jimmy Cobb, Ron Cartet,  Benny Gol-
son, George Coleman) jako producent i pianista
każdego albumu tej przełomowej serii będącej
unikalnym idiomem muzycznym Ameryki. Re-
noma Cohena eksplodowała dzięki „Live From
Emmet’s Place” - serii nagrań na żywo z jego miesz-
kania Nowym Jorku z prestiżowymi gośćmi (jak
m. in.: Christian McBride, Nicholas Payton, Joe Lo-
vano, Cyrille Aimée). Obejrzało je miliony fanów
(łącznie prawie 8 milionów wyświetleń w interne-
cie i wiele więcej w sieciach społecznościowych).
Kiedy nie gra ze swoim fenomenalnym trio, Em-
met Cohen regularnie pojawia się u boku Rona
Cartera, Benny’ego Golsona, George’a Colema-
na, Jimmy’ego Heatha, Houston Person, Kurta
Ellinga, Billy’ego Harta. Jest także członkiem trio
„Tip City” Christiana McBride’a, a także Herlin
Riley’s Quartet.

Organizator koncertu: Fundacja Jazz Art.  Pa-
tronat honorowy: Prezydent m. st. Warszawy,
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dyrek-
tor generalny festiwalu: Krzysztof Wojciechow-
ski. Dyrektor artystyczny festiwalu: Iwona Strzel-
czyk Wojciechowska.

Rynek Starego Miasta w Warszsawie – 9 lipca,
godz. 19:00.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Emmet Cohen Trio w WarszawieRuszyła akcja sterylizacji zwierząt
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Cykl migracyjny jerzyków jest
ściśle związany z cyklem rozwo-
jowym owadów. Gdy zrobi się
już dostatecznie ciepło i jest du-
żo owadów, a tak jest zwykle na
początku maja, w ślad za owa-
dami stanowiącymi ptasie po-
żywienie pojawiają się jerzyki.
W przypadku niesprzyjającej
pogody, chłodu czy przewle-
kłych opadów deszczu, owadów
w powietrzu jest bardzo mało.
Wówczas ptaki nawet przez kil-
ka dni zwlekają z przylotem,
czekając na zmianę aury nawet
kilkaset kilometrów od docelo-
wego rejonu. 

Loty długodystansowe odby-
wają się zazwyczaj w nocy na
dużej wysokości. Natomiast
dzień, ze względu na dużą ilość
owadów, przeznaczony jest na
odżywianie. Dlatego jerzyki po-
jawiają się jakby nagle i równie
nagle znikają. Po prostu - poja-
wiają się po nocnym przylocie, a
po finalnym odlocie również no-
cą, następnego dnia mogą być
już kilkaset kilometrów dalej.

Kompas i atlas 
w ptasim móżdżku

Jerzyki posiadają doskonałą
pamięć i orientację przestrzenną.
Potrafią bezbłędnie odnaleźć
miejsca, w których w poprzed-
nich latach miały swoje lęgi. Wie-
lokrotnie dokumentowano przy-
padki, gdy po zamurowaniu lub
pokryciu siatką wlotów do
gniazd, ptaki szereg razy wraca-
ły do tych miejsc, a lecąc z dużą
prędkością, niekiedy rozbijały
się  o przeszkody stworzone
przez ludzi. 

Jerzyki tworzą stałe pary. Do
miejsca lęgu najpierw przylatu-
je samiec, po kilku dniach poja-
wia się samica. Często zdarza
się, że pary rozdzielają się pod-
czas lotu do afrykańskiego zi-
mowiska i prawie cały czas egzy-
stują tam oddzielnie. Badania
tras przelotów jerzyków z wy-
korzystaniem umocowanych do
ptaków mikronadajników, śle-
dzonych przez satelitarne sys-
temy GPS, wykazały ich zadzi-
wiające umiejętności nawiga-
cyjne. Jedna z obserwowanych
par lecąca z Europy Środkowej,
rozdzieliła się po przebyciu
przez Morze Śródziemne. Sa-
miec obrał trasę nad wschodnią
Afryką aż do krańców południo-
wych. Samica wolała przelot
nad rejonami zachodnimi i “zi-
mę” (europejską!) spędziła nie-

co na południe od równika. Po
kilku miesiącach intensywnego
odżywiania się, ptaki nadal od-
dzielnie, wróciły do Europy. Na
samicę w okolicy gniazda czekał
już jej samiec.

W przypadku załamania po-
gody,  owadów w powietrzu jest
oczywiście bardzo mało. Gdy sa-
mica wysiaduje jaja lub są pisklę-
ta, samiec odlatuje nawet na kil-
ka dni kilkaset kilometrów do
strefy lepszej pogody, by zdobyć
tam pożywienie. Pisklęta popa-
dają wówczas w stan hiberna-
cji, spowalnia im się metabolizm
i obniża temperatura, dzięki cze-
mu mogą na ogół dotrwać do
momentu dostarczenia pożywie-
nia przez samca. Dla “karmią-
cego” jerzyka  gruba powłoka
chmur na przestrzeni setek kilo-
metrów nie stanowi tu żadnej
przeszkody w trafieniu z powro-
tem do gniazda. Z pełną precyzją
dolatuje tam gdzie trzeba, kiero-
wany bezbłędnie jakimś we-
wnętrznym biologicznych syste-
mem nawigacyjnym. W Wielkiej
Brytanii zaobserwowano jerzy-
ka, który od miejsca gniazdowa-
nia po pokarm oddalił się na bli-
sko tysiąc kilometrów.

Dostarczone pożywienie to
kulka nawet centymetrowej
średnicy, złożona z setek, cza-
sem nawet ponad tysiąca owa-
dów. Pracowicie zbierane w wo-
lu różne muszki, komary i
wszystko co lata powoduje nie-
co karykaturalny i niepropor-
cjonalny wygląd ptaka. Domi-
nujące staje się wielkie podgar-
dle, niekiedy dwukrotnie więk-
sze od głowy, na którym  opiera
się jakby niedorozwinięty ma-
lutki dziobek. 

W Polsce jerzyki przebywają
zazwyczaj od początku maja do
początku sierpnia, choć migrują-
ce jerzyki można obserwować

już w końcu kwietnia, a odlatu-
jące na zimowiska nawet do po-
łowy października. Późniejsze
wyloty dotyczą zazwyczaj mło-
dzieży z drugiego lęgu (gdy zo-
stał stracony lęg pierwszy) lub
osobników, które były sumarycz-
nie długo w fazie hibernacji gło-
dowej i nie zdążyły się wcześniej
rozwinąć do fazy umożliwiającej
samodzielną egzystencję.

Czy jerzyk to jaskółka
Oczywiście nie, pomimo po-

zornego podobieństwa wyglą-
du i sposobu odżywiania się. Je-
rzyki są spokrewnione z koli-
brami, jest ich ponad sto gatun-
ków, należą do rzędu krótko-
nogich. W Polsce żyje (w sensie
rozmnażania się) tylko jeden
gatunek – jerzyk zwyczajny.
Sporadycznie pojawia się jerzyk
alpejski. Ostatni raz obserwo-
wano tę odmianę w 2018 roku
w ilości kilkunastu osobników.
Natomiast jaskółki należą do
rzędu wróblowych. Jest ich
łącznie 85 gatunków, z czego
w Europie żyje pięć gatunków,
zaś w Polsce trzy – brzegówka,
dymówka i oknówka. 

Wysoko w locie faktycznie
trudno jest odróżnić jerzyka od
jaskółki. Jednak z bliska bar-
dziej widać różnicę w wyglą-
dzie skrzydeł, które u jerzyka
są długie, sierpowato wygięte i
stosunkowo cienkie. Natomiast
skrzydła jaskółki są krótsze i
szersze. Przy bezpośrednim
oświetleniu słonecznym (z bo-
ku czy z góry, gdy oglądamy le-
cące niżej jerzyki z najwyższych
pięter budynków), jerzyki wca-
le nie są czarne, jak się wydają
patrząc z poziomu ziemi pod
światło, ale burobrązowe, z
charakterystycznym łuskowa-
tym układem piór na całym tu-
łowiu. A w pełnym słońcu
grzbiet opalizuje miejscami z
lekkim odcieniem oliwkowym.
Jednak ze względu na dużą
prędkość lotu, kolorystykę
można podziwiać najłatwiej na
zdjęciach, chyba że jest się wy-
jątkowo doświadczonym obser-
watorem tych ptaków.

W odróżnieniu od jednolicie
ubarwionego (z odcieniami) je-
rzyka, jaskółki posiadają białe
podbrzusze, zaś dymówka po-
siada ceglastego koloru czoło i
podgardle.

Jaskółki nie są dobrymi pie-
churami, ale bez problemów
mogą wzlatywać z ziemi, siadać
na gałęziach czy przewodach
energetycznych. Natomiast je-
rzyki takich możliwości w zasa-
dzie nie mają. Ze względu na bu-
dowę stóp – posiadają tylko czte-
ry palce skierowane do przodu
zakończone ostrymi pazurkami
– po powierzchni poziomej mo-
gą co najwyżej pełzać, a wzlaty-
wać mogą z trudem tylko doro-
słe, zdrowe i silne osobniki. Na-

tomiast jerzyki znakomicie trzy-
mają się pionowych powierzch-
ni, zarówno drzew jak i elewacji
budynków. To właśnie budowa
łapek daje im takie możliwości.
Pierwotnie jerzyki  bardzo chęt-
nie zamieszkiwały tereny gór-
skie i dostosowały się do życia
wśród skał. Równie chętnie
gniazdowały w dziuplach sta-
rych drzew. Rozwój wysokiej za-
budowy na terenach miejskich i
obecność tam dużej ilości owa-
dów zachęcił jerzyki do stopnio-
wego przenoszenia się na tereny
zurbanizowane. Jednakże obec-
ność ludzi nie jest dla tych pta-
ków ważna, tak jak na przykład
dla gołębi czy w ostatnich latach
dla kawek i wron. Ludzie są dla
jerzyków złem koniecznym, bo
niszczą wygodne dla nich miej-
sca bytowania w postaci wgłę-
bień w murach, otworów w stro-
podachach, pod dachówkami,
w zakamarkach budynków. 

Wszystko w locie
Większą część życia jerzyki

spędzają w locie i można powie-
dzieć, że  zerwały prawie
wszystkie kontakty ze stałym lą-
dem. W powietrzu zbierają po-
żywienie i materiał na gniazdo,
piją krople deszczu lub  szorując
brzuchem po tafli jeziora zgar-
niają wodę otwartym dziobem,
kopulują i śpią, szybując na du-
żej wysokości, nawet 2,5 - 3 ki-
lometry. Niektóre osobniki mo-
gą pozostawać w locie bez prze-
rwy blisko rok. W locie zbierają
unoszone prądami ciepłego po-
wierza piórka i okryte puchem
nasiona wierzb na budowę
gniazda. Jerzyk ląduje przede
wszystkim podczas okresu lę-
gowego, budując gniazdo i kar-
miąc pisklęta. Gdy czasami od-
poczywa, chwyta się pazurka-
mi pionowej ściany skały lub bu-
dynku. Jest jednym z najszyb-
szych ptaków spotykanych w
Europie, największe szybkości
osiąga w locie grupowym. W po-
goni za zdobyczą osiąga pręd-
kość 200 km na godzinę. 

Jerzyki żywią się drobnymi
owadami, które chwytają w locie
szeroko rozwartym dziobem,
przybierającym postać szerokiej
paszczy. Ponad połowę zdoby-
czy stanowią błonkoskrzydłe w
tym komary, ponad 25 procent
to drobne chrząszcze, reszta to
przeróżne muchówki i małe mo-
tyle. Często jerzyki polują gro-
madnie, zwykle na dużych wy-
sokościach. Mogą jednak rów-
nież latać niżej nad łąkami (np.
przed deszczem, podobnie jak
jaskółki) lub też zniżać lot tuż
nad powierzchnię wody, aby się
napić. Przy niekorzystnej pogo-
dzie (ochłodzenie, długotrwałe
opady) mogą odbywać dalekie
wędrówki na południe (nawet
kilkaset kilometrów) w poszu-
kiwaniu pożywienia.

Również sen jerzyków w okre-
sie migracyjnym odbywa się w
nocy. Ptak zawisa w powietrzu w
pozycji pod wiatr, dając się nieść
jego podmuchom. Im wyżej, tym
dla ptaka bezpieczniej, dlatego
jerzyk w taki sen zapada zazwy-
czaj na wysokości przynajmniej
3 000 metrów. Niektóre źródła
podają, że bywały wypadki zde-
rzenia wojskowych myśliwców
z gromadami śpiących wysoko
nad ziemią ptaków.

Widzenie w ciemności uła-
twiają jerzykom wielkie oczy i
ogólnie znakomity wzrok. Ptaki
osiągające w locie prędkość na-
wet ponad 140 - 160 km na go-
dzinę, podczas polowania na
owady latają znacznie wolniej.
Pomimo posiadania świetnego
wzroku trudno byłoby zobaczyć
i złapać owada, przemierzając
w ciągu sekundy 40 metrów lub
nawet więcej. 

Gdy potrzebna jest pomoc
Dosyć rozpowszechniony jest

pogląd, że jerzyk nie może sam
wystartować z ziemi. W związ-
ku z tym należy ptaka pod-
nieść, podrzucić do góry, wów-
czas sam odleci. Jest to nieste-
ty pogląd na ogół niesłuszny.
Wbrew tym opiniom, dorosły
zdrowy jerzyk jest w stanie
wzbić się w powietrze z ziemi.
Potrzebuje tylko nieco prze-
strzeni, by kilkoma ruchami
skrzydeł wytworzyć siłę aero-
dynamiczną wystarczającą do
wzniesienia się do góry. Dużo
większym zagrożeniem są psy i
koty, wobec których jerzyk na
ziemi jest całkowicie bezbron-
ny. Problemy z poderwaniem
się do lotu mają tylko ptaki
młode, z nie do końca rozwi-
niętymi skrzydłami, no i oczy-
wiście ptaki ranne lub z uszko-
dzonymi skrzydłami, które ule-
gły zderzeniu podczas lotu. 

Znalezionych jerzyków nie
należy w żadnym wypadku pod-
rzucać do góry, gdyż w przypad-
ku upadku na ziemię ptak może
doznać kolejnych urazów. Jeśli
nie widać śladów zranień lub
uszkodzeń skrzydeł, należy je-
rzyka umieścić na otwartej dło-
ni i kilkakrotnie delikatnie poru-
szyć nią do góry i w dół, aby ptak
został “owiany” przez strumień
powietrza. Jeśli ptak jest zdro-
wy, będzie to wystarczające, by
bez ryzyka upadku na ziemię
zachęcić go do lotu. Gdy jednak
ptak sprawia wrażenie ranne-
go, należy skontaktować się ze
specjalistycznym ośrodkiem re-
habilitacji ptaków lub np. Stra-
żą Miejską, ponieważ to w obo-
wiązku każdej gminy jest po-
moc rannym zwierzętom, w tym
transport do najbliższego ośrod-
ka rehabilitacji lub weteryna-
rza, z którym gmina ma podpi-
saną umowę.

F o t .  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Ursynowskie jerzyki

Mistrzowie podniebnych lotów

Z początkiem maja, dotychczas dosyć monotonne 
niebo, zaczyna ożywiać się. Wysoko nad domami 
pojawiają się ciemne sylwetki niedużych, szybko 
latających ptaków z charakterystycznymi sierpowaty-
mi skrzydłami. To jerzyki  rozpoczynają swój powrót 
z afrykańskich zimowisk do miejsc lęgowych. Najpierw
kilka, jakby pilotowały okolice, potem z dnia na dzień
coraz więcej. Po kilkunastu dniach, w rejonach 
sąsiadujących z domami, gdzie w poprzednich latach
znajdowały się gniazda, poluje już zwykle po 
kilkadziesiąt jerzyków. 

PPaarraa jjeerrzzyykkóóww ppooddcczzaass „„lloottuu ppaattrroolloowweeggoo””.. SSkkrrzzyyddłłaa uułłoożżoonnee ww „„VV”” ppooddcczzaass zzmmnniieejjsszzaanniiaa pprręęddkkoośśccii lloottuu..CChhaarraakktteerryyssttyycczznnaa ssyyllwweettkkaa jjeerrzzyykkaa zz ssiieerrppoowwaattyymmii sskkrrzzyyddłłaammii..

DDoommkkii ddllaa jjeerrzzyykkóóww nnaa SSttookkłłoossaacchh..
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Zajęcia w ramach Lata w Mieście
Fundacja “Bo Warto” kolejny raz zaprasza dzieci w wieku 7-

12 lat na zajęcia z piłki nożnej „Wakacyjna Piłka na Siekierkach”.
Do 30 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -
13.00 pod okiem doświadczonego trenera na boisku przy ul.
Grupy AK „Północ” będą odbywały się szkolenia i mecze. Każ-
dy uczestnik będzie miał możliwość podszlifowania swoich
piłkarskich umiejętności. 

Zapisy pod nr. tel. 602 228 732. Uwaga: Zajęcia są nieodpłat-
ne, obowiązuje jednak ograniczona ilość miejsc.

Zajęcia sportowe organizowane przez Towarzystwo Sporto-
we Gwardia Warszawa trwają do 15 lipca i odbywają się na bo-
isku przy CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Spor-
towego, ul. Chełmska 23

Do 08.07 zajęcia sportowe / piłka nożna, basen, gry i zaba-
wy ruchowe / w godzinach 10.00-14.00 

10.07-15.07 zajęcia sportowe / piłka nożna, basen, gry i za-
bawy ruchowe / w godzinach 10.00-14.00 

Zajęcia nieodpłatne, prowadzone przez licencjonowanych tre-
nerów na co dzień szkolących zawodników Gwardii Warszawa.
Zapisy na miejscu.

Kino letnie na Mokotowie
W letnie wieczory mieszkańcy będą mogli obejrzeć zarówno

kinowe hity ostatnich lat, jak i ambitne filmy dla miłośników ki-
na. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pokazy w Parku Sieleckim są
częścią projektu Filmowa Stolica Lata, podczas którego filmy wy-
świetlane są aż w 22 lokalizacjach Warszawy, w tym także w
Królikarni! Więcej na: www.filmowastolica.pl/filmy/.

Szczęśliwa 7 Mokotowska 
Przypominamy, 9 lipca w okolicach mostu Siekierkowskiego

odbędzie się bieg “Szczęśliwa 7 Mokotowska” na dystansie 7 km
oraz bieg dla dzieci “Mokotowska 600tka Wakacyjna” na dystan-
sie 600 m.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, poczęstunek
oraz medal. Przewidziane są nagrody w wielu kategoriach
wiekowych dla kobiet i mężczyzn.

Trasa “Szczęśliwej 7 Mokotowskiej” biegnie przy Moście Sie-
kierkowskim wzdłuż malowniczych stawów i terenów zielonych.
Długość ok. 7 km (dwa okrążenia). Na czas biegu trasa ozna-
czona jest taśmą i zabezpieczana przez pilotów na rowerach, ob-
sługę techniczną oraz Straż Miejską. 

Opłata startowa wynosi 30 zł. Bieg dla dzieci “Mokotowska
600tka Wakacyjna” jest bezpłatny.

Biuro zawodów, start oraz meta znajdują się na ul. Gwinto-
wej 3 przy Moście Siekierkowskim (obok Sanktuarium, pętla li-
nii autobusowej). Biuro czynne jest od godz. 9:00.

Udostępnione będą szatnie - przebieralnie w postaci namio-
tów. Zapewniony zostanie depozyt drobnych rzeczy warto-
ściowych np. dokumenty, kluczyki, telefon itp.

Szczegółowy na www.biegi.waw.pl. 

Cykl spacerów po Mokotowie
Sto lat temu, w dwupokojowym lokalu mieszkalnym przy uli-

cy Rejtana 3, powstała pierwsza mokotowska filia Biblioteka Pu-
bliczna m.st. Warszawy! 

Aby uczcić tę rocznicę Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mo-
kotów m.st. Warszawy rozpoczyna serię wydarzeń, która będzie
trwała od lipca do listopada. Pierwszą odsłoną serii będzie let-
ni cykl spacerów po Mokotowie ze znanymi i lubianymi prze-
wodnikami warszawskimi Poznacie naszą dzielnicę, jej histo-
rię, a także kulturę. Przypomnimy literatów, bibliotekarzy oraz
inne postacie, które na trwałe zapisały się w jej historii.

Już w lipcu dwa spacery poprowadzi Piotr Hummel z WAW-
step - historyk, przewodnik miejski i popularyzator historii.
Warszawa jest obiektem jego badań naukowych w ramach stu-
diów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Fascy-
nują go przemiany społeczne i urbanistyczne XIX-wiecznego
miasta, a w szczególności stosunki sąsiedzkie mieszkańców
Warszawy. Można dołączyć bez zapisu. 

1100 lliippccaa,, ggooddzz.. 1111::0000
Miejsce spotkania: pod głównym wejściem do budynku SGH
Współcześnie Mokotów uważany jest za jedną z najprzyjem-

niejszych dzielnic mieszkaniowych w Warszawie. Liczne teatry,
kina, restauracje, kawiarnie i lodziarnie sprawiają, że żyje się tu
prawdziwie wielkomiejsko. Prawdziwym skarbem Mokotowa
jest jego przedwojenna zabudowa, tak cenna w boleśnie do-
świadczonej przez historię Warszawie. Wzdłuż alei Niepodległo-
ści i jej przecznic pysznią się eleganckie, modernistyczne kamie-
nice z lat 30., będące namiastką międzywojennego luksusu.
Przyglądając się mokotowskiej architekturze zastanowimy się,
co wpłynęło na tak szybki i udany rozwój dzielnicy, włączonej
do Warszawy niewiele ponad sto lat temu. Podczas spaceru:

- dowiemy się, skąd się wzięła moda na Mokotów,
- zobaczymy, gdzie mieszkał Rudy z “Kamieni na Szaniec”,
- przejdziemy się wzdłuż kamienic będących ucieleśnieniem

przedwojennej nowoczesności,
- przyjrzymy się planom Dzielnicy Marszałka Piłsudskiego i

skonfrontujemy oczekiwania z rzeczywistością,
- zobaczymy budynki SGH zachwycające swoją moderni-

styczną formą!

4 lipca 1943 to dzień kata-
strofy lotniczej w Gibral-
tarze, w której zginął Na-
czelny Wódz Polskich Sił
Zbrojnych, generał Włady-
sław Sikorski. 

W 79. rocznicę tego wydarze-
nia, jak co roku władze dzielni-
cy Mokotów oraz radni złożyli
wieńce pod pomnikiem genera-
ła przy ul. Tureckiej 3 (róg ul.
Belwederskiej). 

Uroczystość została zorgani-
zowana przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

Podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce oraz tenisie stołowym
adresowanych do sportowców z zespołem Downa Magda pobiegła
po złoto i nowy rekord globu na dystansie 800 metrów (3:37,67
min), zostając tym  samym mistrzynią świata wśród osób z zespo-
łem Downa! Ponadto w trójboju lekkoatletycznym sięgnęła po sre-
bro, a wraz z koleżankami w sztafecie 4x100 metrów zdobyła brąz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czerwiec w mokotowskich technikach zakończył się ak-
tywnie. Ogród Botaniczny w Powsinie gościł dwie grupy
projektowe - uczniów kierunku Technik Przemysłu Mody
w Zespole Szkół nr 22 oraz Technik Architektury Krajo-
brazu z Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39.

Pierwsza grupa wzięła udział w warsztatach dotyczących wyko-
rzystania roślin w przemyśle odzieżowym. W trakcie części prak-
tycznej uczestnicy mieli okazję ręcznie pozyskać włókna agawy ze
świeżego liścia. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach dotyczących
przygotowania roślin do prac projektowych związanych z architek-
turą krajobrazu. Uczniowie pracując w grupach analizowali różne
typy roślin – tropikalne, sukulenty. Następnie porównano efekty prac
poszczególnych zespołów.

Zajęcia zrealizowano w ramach projektów: „Kompetencje kluczo-
we drogą do sukcesu” oraz „Rozwiń swoje kompetencje w Techni-
kum Ogrodniczym”, koordynowanych przez Zespół Funduszy Eu-
ropejskich dla dzielnicy Mokotów, współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020.

Dawno, bo aż 390 lat temu urodził się jeden z najważ-
niejszych dla Warszawy architektów. To tworzący w
nurcie baroku północnego (klasycyzującego) Tylman 
z Gameren. 

W wieku 30 lat pojawił się w Warszawie za sprawą Stanisława He-
rakliusza Lubomirskiego. Na jego też zlecenie zaprojektował kościół
bernardynów na Czerniakowie. Miało to być mauzoleum rodowe
magnata, którego nazywano „polskim Salomonem”. Wysmako-
wane wnętrze świątyni robi wrażenie do dziś. 

Przy okazji zachęcamy do obejrzenia jednego z naszych filmików
przybliżających atrakcje naszej dzielnicy dotyczącego właśnie Ko-
ścioła Bernardynów.
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Ilu obywateli Ukrainy
przejechało przez Warsza-
wę od początku wojny, a
ilu przebywa w niej obec-
nie? Jak wyglądała pomoc
miasta dla przybywają-
cych zza granicy uchodź-
ców i jakie wyzwania
związane z ich obecnością
w stolicy stoją teraz przed
Warszawą? 

Miasto zaprezentowało raport
z trzech pierwszych miesięcy
kryzysu uchodźczego, który od-
powiada na te pytania.

Od 24 lutego do 31 maja br.,
czyli w okresie, który obejmuje
warszawski raport, przez stoli-
cę przejechało 800 tys. uchodź-
ców. To około 40 proc. całej po-
pulacji Warszawy. W szczyto-
wym momencie w mieście za-
trzymało się około 300 tys. osób,
którym trzeba było udzielić po-
mocy: od zwykłej informacji po
opiekę szpitalną.

– Trzy miesiące temu zaczęła
się wojna i od samego początku
Warszawa pomagała, jak mogła
naszym sąsiadom z Ukrainy. Nie-
pokoi mnie jedno – słyszę, że ten
kryzys powoli się kończy. My ma-
my zupełnie inne wrażenie, że w
pewnym sensie się dopiero za-

czyna, dlatego że konieczne są
działania długofalowe i długoter-
minowe. Dzisiaj musimy określić,
jakie będą potrzeby w przyszłości,
bo nasi goście zostaną u nas na
dłużej – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.

Dzisiaj pomoc uchodźcom w
stolicy wkracza w nowy etap –
po okresie pomocy doraźnej, póź-
niej stabilizacji, nadszedł czas in-
tegracji. Warszawa również tu-
taj działa kompleksowo. Pomoc
miasta obejmuje wszystkie waż-
ne aspekty życia: integrację spo-
łeczną, edukację, kulturę oraz
pomoc w wejściu na rynek pracy.

– Dzisiaj myślimy o przyszło-
ści, o programach integracyj-
nych, które mają naszych gości
zintegrować z życiem społecz-
nym w Warszawie w taki spo-
sób, żeby całe rodziny były jak
najbardziej samodzielne i mo-
gły swobodnie korzystać ze
wszystkich usług miejskich. Jed-
nocześnie częścią tego procesu
jesteśmy my wszyscy: mieszkań-
cy Warszawy – mówi Aldona
Machnowska-Góra, wiceprezy-
dent m. st. Warszawy.

Kolejnym ogromnym wyzwa-
niem dla miasta w związku z
trwającą sytuacją pozostaje to,

jak zintegrować nowych miesz-
kańców, którzy stanowią około
10 proc. populacji miasta, i za-
chować przy tym obecną jakość
usług? Problem ten dotyczy
wszystkich obszarów funkcjono-
wania Warszawy: od transportu
miejskiego, poprzez edukację po
bezpieczeństwo publiczne. Dla
przykładu: infrastruktura szkol-
na jest na granicy swoich możli-
wości. Znalezienie i zatrudnienie
setek nowych nauczycieli oraz
rozbudowa lub budowa kilku-
dziesięciu nowych placówek to
działania wymagające czasu i
ogromnych środków.

– Nadal brakuje niezbędnych
systemowych rozwiązań. Jeśli
dzisiaj nie uda nam się włączyć
ukraińskiego społeczeństwa do
życia w naszym mieście, pewne
procesy będą nieodwracalne. To,
co możemy robić na poziomie
samorządowym, już realizuje-
my – na bardzo wielu płaszczy-
znach. Ale potrzebne są rozwią-
zania systemowe – mówi Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent
m. st. Warszawy.

To kolejny raz, kiedy władze
Warszawy apelują o konkretne
rozwiązania na poziomie pań-
stwowym.

Pomoc uchodźcom – raport po trzech miesiącach kryzysu

Wojna w Ukrainie wiąże się z
ogromną skalą zniszczeń, które
obejmują również bezcenne bu-
dynki i dobra kultury. Warsza-
wa jako miasto, które jak żadne
inne wie, czym jest odbudowa
wojennych zniszczeń, powołała
Dom Odbudowy Ukrainy, który
będzie wspierał odbudowę ukra-
ińskich miast po zakończeniu
działań wojennych.

Warszawa wspiera Ukrainę i jej
mieszkańców na wielu poziomach – od
zapewnienia schronienia mieszkańcom
tego kraju po organizację i dostarczanie
potrzebującym pomocy humanitarnej.
Jest też szczególny wymiar pomocy z
perspektywy Warszawy, która sama od-
rodziła się z popiołów wojny. Chodzi o
zabezpieczenie dziedzictwa, a w dal-
szej perspektywie odbudowę miast
Ukrainy. Po pierwszej doraźnej pomo-
cy materialnej, realizowanej w gronie
polskich samorządów oraz po nawiąza-
niu regularnej współpracy z ukraiński-
mi miastami, Warszawa uruchamia pa-
kiet inicjatyw, które pomogą przygoto-
wać się do docelowej odbudowy znisz-
czonych zabytków.

– Już w pierwszych dniach wojny
Warszawa ruszyła ze zbiórką materia-
łów do ochrony ukraińskich zabytków.
Zebraliśmy ponad 500 koców gaśni-
czych, a także tkaniny niepalne, paczki
taśm mocujących, płyty OSB i agregaty
prądotwórcze oraz blisko 2000 gaśnic.
Dzięki materiałom nadesłanym z Polski

zabezpieczone zostały zabytki we Lwo-
wie, a worki na piasek zostały wyko-
rzystane do ochrony pomników w Char-
kowie. Zbiórka trwa nadal, ale przy-
szedł czas na kolejny poziom wsparcia.
Dlatego powołujemy Dom Odbudowy
Ukrainy – mówi prezydent m. st. War-
szawy Rafał Trzaskowski.

Do Domu Odbudowy Ukrainy wcho-
dzą Polacy i Ukraińcy, którym na sercu
leży nie tylko bieżąca ochrona niszczo-
nego materialnego i niematerialnego
dziedzictwa Ukrainy, ale także jego
przyszłość. W „Domu” spotykają się sa-
morządy polskie i ukraińskie, które za-
dbają o to, by pomoc trafiała dokładnie
tam, gdzie jest potrzebna, czyli lokalnie.

– W „Domu” skupimy więc osoby,
którym zależy na odbudowie zbombar-
dowanych ukraińskich obiektów, ochro-
nie zabytków o wybitnej wartości, po-
prawie architektury historycznych
miast, ale także wymianie doświadczeń
i nawiązaniu kontaktów ze specjalista-
mi z różnych dziedzin. Dlatego też roz-
mawiamy z ukraińskimi samorządow-
cami, pytamy o potrzeby i sposoby
współpracy – mówi Michał Krasucki,
stołeczny konserwator zabytków.

Pięć inicjatyw
Dom Odbudowy Ukrainy to nie budy-

nek, a idea. Składa się na nią pakiet ini-
cjatyw, w tym: platforma wymiany in-
formacji miast polskich i ukraińskich,
zbiórka materiałów do zabezpieczenia
zabytków, wsparcie Warszawy we wpi-

saniu ukraińskich miast na listę UNE-
SCO, fundusz na rzecz odbudowy Ukra-
iny oraz prace nad planem odbudowy
ukraińskiego dziedzictwa z eksperta-
mi różnych dziedzin. 

Stolica Polski już zorganizowała w
ramach Domu Odbudowy Ukrainy za
pośrednictwem Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków sieć kontaktów.
W cyklicznych, zdalnych konsultacjach
uczestniczą konserwatorzy z Charko-
wa, Chortycy, Czerniowców, Czerni-
chowa, Dniepru, Kijowa, Lwowa, Łuc-
ka, Sum i Zaporoża. Z polskiej strony w
spotkaniach oprócz stołecznego kon-
serwatora zabytków wzięli udział tak-
że samorządowi konserwatorzy miejscy
m. in. z Będzina, Krakowa, Lublina, Ło-
dzi, Olsztyna, Poznania, Raciborza, Ru-
dy Śląskiej, Rzeszowa, Sopotu, Szczeci-
na, Torunia i  Żor. Za każdym razem
włączają się także przedstawiciele po-
wołanego przy Narodowym Instytucie
Dziedzictwa Polish Support Center for
Culture in Ukraine. Tematem spotkań,
który wybija się na pierwszy plan jest
zabezpieczenie, inwentaryzacja i póź-
niejsza odbudowa zabytków Ukrainy
ze zniszczeń.

2000 gaśnic i agregaty 
prądotwórcze

Zbiórka materiałów do ochrony za-
bytków w Ukrainie ruszyła na początku
marca. Do Warszawy dotarły rzeczy nad-
syłane przez miejskich konserwatorów,
zebrane przez Fundację Dziedzictwa

Kulturowego oraz Narodowy Instytut
Dziedzictwa, ale także osoby prywatne.
Stałe wsparcie stronie ukraińskiej świad-
czył też Instytut Polonika. Ich segregacja
i pakowanie do tirów, którymi dojecha-
ły do Medyki, były możliwe m. in. dzię-
ki współpracy z Miejskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji.

Wspólnie udało się zebrać ponad 500
koców gaśniczych, blisko 400 opako-
wań wełny mineralnej, a także tkaniny
niepalne, paczki taśm mocujących, pły-
ty OSB i agregaty prądotwórcze i gaśni-
cze oraz blisko 2000 gaśnic. Po przeła-
dunku na wagony towary dotarły m.in.
do Lwowa i Kijowa. Dzięki materiałom
nadesłanym z Polski zostały zabezpie-
czone zabytki we Lwowie (np. witraże
w katedrze lwowskiej czy pomnik Ada-
ma Mickiewicza), a worki na piasek zo-
stały wykorzystane do ochrony pomni-
ków w Charkowie. Gaśnice przekazano
m. in. administratorom zabytków drew-
nianych. Zbiórka trwa nadal.

Warszawa rzecznikiem 
ukraińskich miast w UNESCO

Warszawa, która prowadzi Sekreta-
riat Organizacji Miast Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO (OWHC) na Europę
Środkową i Wschodnią, zainicjowała
współpracę miast członkowskich z mia-
stami ukraińskimi UNESCO, a także ty-
mi, które są na liście informacyjnej
UNESCO. Stolica Polski oraz niektóre z
miast OWHC pomogą miastom ukra-
ińskim w przygotowaniu trzech wnio-
sków o wpis na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

Wnioski będą dotyczyć: Odessy (hi-
storyczne centrum miasta portowego z
końca XVIII-XIX wieku), Czernichowa
(historyczne centrum miasta z soborem
Św. Borysa i Gleba z XII w. i soborem
Przemienienia Pańskiego z XI w.) oraz
Charkowa (układ urbanistyczny Placu
swobody i Dzierżprom - pierwszy wie-
żowiec w ZSRR wybudowany w 1928 r.
w stylu konstruktywizmu). Po wspól-
nym przygotowaniu wniosków zostaną
one przesłane do ukraińskiego Minister-
stwa Kultury, które jako strona jest part-
nerem w dyskusji z UNESCO

Dom Odbudowy Ukrainy będzie też
zbierał się środki na zabezpieczenie
zabytków i odbudowę. W tym zostanie
wykorzystany specjalny fundusz po-
wołany przez Organizację Miast Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Gro-
madzi on środki wpłacane na konto
utworzone w centrali organizacji w
Kanadzie, w Quebecu, we współpracy
z Sekretariatem Regionalnym OWHC
na Europę Środkowo-Wschodnią z sie-
dzibą w Warszawie.

Aby pomoc była skuteczna i skiero-
wana tam gdzie najbardziej jest po-
trzebna, Warszawa i Kraków (także
miasto OWHC) są w stałym kontakcie
z konserwatorami miast ukraińskich,
którzy informują czego potrzebują i ja-
kie działania ratownicze planują.  Środ-
ki wpływające na konto funduszu
OWHC umożliwią m. in.: zakup mate-
riałów do zabezpieczenia zabytków, in-
wentaryzację i skanowanie 3D najbar-
dziej zagrożonych obiektów, zakup
sprzętu do dokumentacji, a w przyszło-
ści także odbudowę wybranych zabyt-
ków po zakończeniu wojny.

Plan na odbudowę
W ramach Domu Odbudowy Ukra-

iny rozpoczną się także prace z eks-
pertami nad planem rekonstrukcji
ukraińskich miast. Dopóki trwa wojna
prawdziwa odbudowa na pewno się
nie rozpocznie, ale – żeby mogła się za-
cząć tuż po ustaniu działań wojennych
– już teraz trzeba rozpocząć jej plano-
wanie i dyskusję o tym, co jest ważne,
co koniecznie powinno podlegać re-
konstrukcji, ale z drugiej strony o tym,
co należałoby w przyszłości zmienić
w przestrzeni ukraińskich miast. Do
dyskusji Warszawa zaprasza wszyst-
kich, którzy podejmują inicjatywy
związane z ochroną dziedzictwa ukra-
ińskiego – zarówno na poziomie kon-
serwatorskim, ale też badawczym. Klu-
czowy głos będą mieli specjaliści ze
strony ukraińskiej. Rekomendacje bę-
dące wynikiem spotkań tych różnych
środowisk zostaną przekazane do part-
nerów w miastach ukraińskich.

M B L

Warszawa uruchomiła Dom Odbudowy Ukrainy
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W końcu mamy wyczeki-
wane lato i wakacje. Wie-
lu z nas część czasu spędzi
z pewnością poza mia-
stem, ale Ci którzy zdecy-
dują się lub będą po pro-
stu musieli z różnych po-
wodów zostać w Warsza-
wie na pewno nie będą się
nudzić. Czeka nas mnó-
stwo koncertów, wystaw,
kino plenerowe, plażowa-
nie nad Wisłą i wiele in-
nych atrakcji.

L ato nieodzownie koja-
rzy się wielu z nas z pla-
żowaniem. W Warsza-

wie mamy ku temu możliwości,
bowiem plaż nad Wisłą nie bra-
kuje. Na czas wakacji warszaw-
ski Ratusz uruchomił darmowe
punkty plażowe. Bezpłatnie wy-
pożyczyć będzie można leżaki,
maty, koce, piłki, bule, gry edu-
kacyjne i lornetki. Tego typu
punkty plażowe znajdziemy na
plażach: Saskiej, Poniatówce,
Rusałce, Żoliborz, plaży przy Pa-
wilonie Edukacyjnym Kamień,

czy przy bulwarze Pattona. Gdy-
by pogoda nie dopisywała, za-
wsze można pójść zagrzać się w
saunie na Wiśle, bowiem taka
już działa i znajduje się przy Bul-
warze Zaruskiego, tuż przy lo-
kalu Miami Wars.

Jeśli ktoś preferuje jednak pły-
wanie w basenie, to w stolicy
mamy ich pod dostatkiem. Tym,
którzy jeszcze nie wiedzą przy-
pominamy, że od 1 lipca urucho-
miony został kompleks basenów
“Planeta Zalesie” w Zalesiu Gór-
nym pod Piasecznem. Kompleks
zbudowany został na terenie
dawnego Ośrodka Wisła. Poza
basenami do dyspozycji mamy
tu plac zabaw składającym się z
3 dużych zjeżdżalni dla doro-
słych oraz dzieci powyżej 140
cm wzrostu oraz zjeżdżalnię
ośmiornicę dla maluchów. 

Na Mokotowie od lat już
największą popular-
nością cieszy się Wod-

ny Park Warszawianka przy uli-
cy Merliniego 4. Poza basenami
i zjeżdżalniami w skład komplek-
su wchodzi dobrze wyposażona
strefa SPA&Wellness oraz ruska
bania. Właściwości lecznicze i
zdrowotne bani są nieocenione.
Naprzemienne stosowanie cie-
pła i zimna hartuje organizm i
wzmacnia jego odporność. Ma
ona korzystny wpływ na układ
krążenia i układ oddechowy, po-
lecana jest osobom ze skłonno-
ścią do częstych przeziębień,

cierpiącym na bóle mięśni, koń-
czyn i stawów, alergikom oraz
osobom pod długotrwałym dzia-
łaniem stresu. 

Było o tym co dla ciała, to
teraz o tym co dla du-
cha. Przy Pałacu Kultury

i Nauki ruszyła letnia Kinoteka.
Do połowy sierpnia w każdy wto-
rek o godzinie 21:30 będą się tu
odbywały bezpłatne pokazy fil-
mowe. Również w wielu innych
miejscach stolicy będą podczas
wakacji działały kina plenerowe
– między innymi w Parku OPAK,
Parku nad Balatonem, czy na Pla-
ży Romantycznej w Wawrze.

Dla melomanów mamy świet-
ną wiadomość - po dwuletniej
przerwie spowodowanej pande-
mią w Parku Łazienkowskim ru-
szyły koncerty chopinowskie w
swej tradycyjnej odsłonie, co
oznacza, że wybitni polscy i za-
graniczni pianiści znowu będą
występowali przed publiczno-
ścią pod Pomnikiem Chopina.
Koncertów będzie można słu-
chać do końca września w każdą
niedzielę o godzinie 12 i 16.

W lipcu muzyką poważną bę-
dzie można się też delektować
w Muzeum Pałacu Króla Jana III
Sobieskiego w Wilanowie. Kon-
certy są częścią projektu XIX
Międzynarodowej Letniej Aka-
demii Muzyki Dawnej i odbędą
się w Sali Białej pałacu w dniach
12 i 14 lipca o godzinie 19.

P oza koncertami muzy-
ki poważnej Muzeum
Pałacu Króla Jana III So-

bieskiego w Wilanowie przygo-
towało na te wakacje mnóstwo
innych atrakcji. W programie,
między innymi, warsztaty kali-
grafii „Atramentowe stwory”,
które odbędą się w dniu 10 lipca
w godzinach 13:30–15:30 w ofi-
cynie kuchennej pałacu i pod-
czas których uczestnicy poznają
gwiazdozbiory, którym patro-
nują fikcyjne stworzenia mito-
logiczne. Podczas warsztatów
będzie można dowiedzieć się w

jakich sposób zaprezentował te
gwiazdozbiory na swoich ma-
pach nieba wybitny gdański
astronom Jan Heweliusz. 

14 i 16 lipca w godzinach od
11 do 14 placówka zaprasza na
spacery pod hasłem „Zobacz
Morysin”. Uczestnicy spaceru
będą mieli okazję poznać tą nie-
zwykłą enklawę dzikości jaką
jest Morysin, który  od 1996 ro-
ku jest chroniony prawem jako
rezerwat przyrody. Podczas spo-
tkania będzie można dowie-
dzieć się wiele zarówno na te-
mat flory i fauny tego wyjątko-
wego siedliska, jak i na temat
jego historii i związanych z nią
opowieści. Odwiedzimy także
zabytki znajdujące się na terenie
rezerwatu - ruiny pałacyku, do-
mek stróża i gajówkę.

Miłośnicy jazzu już się
cieszą, gdyż 2 lipca
rozpoczęła się w

Warszawie 28. edycja jednego z
najpopularniejszych festiwali jaz-
zowych w Polsce – „Jazz na Sta-
rówce”. Koncertów plenerowych
będzie można słuchać do 27
sierpnia. Wystąpią  polskie i mię-
dzynarodowe gwiazdy jazzu, bę-

dą  jazzowe odkrycia, wyjątkowe
projekty i powroty legendarnych
formacji. Natomiast od 9 lipca
do 24 sierpnia koncertów jazzo-
wych będziemy mogli słuchać w
mokotowskim Parku Dreszera w
ramach 12. już edycji Dreszer
Jazz (jazzowa scena muzyczna).
Koncerty odbywają się w soboty
o godzinie 17:00.

Jazz będzie rozbrzmiewał te-
go lata również w Łazienkach
Królewskich podczas festiwalu
Strefa Ciszy, który potrwa od 10
do 24 lipca.

11 lipca o godzinie 20 koncert
jazzowy odbędzie się także na
Placu Defilad. Będzie to koncert
ku upamiętnieniu 80. urodzin
wybitnego polskiego trębacza i
kompozytora jazzowego Toma-
sza Stańko. Wystąpi Marcin Wa-
silewski Trio ze specjalnym
udziałem norweskiego trębacza
Nilsa Pattera Molveare.

P o dwuletniej przerwie
spowodowanej pande-
mią na Podzamcze po-

wróciły bardzo lubiane przez
Warszawiaków multimedialne
pokazy fontann. Multimedialny
Park Fontann znajduje się na

Podzamczu na Skwerze 1 Dywi-
zji Pancernej WP pomiędzy uli-
cami Boleść, Wybrzeże Gdań-
skie, Sanguszki i Rybaki na No-
wym Mieście. Widowiska multi-
medialne odbywają się w każdy
piątek i sobotę od 6 maja do 30
lipca o godzinie 21:30, od 5 do
27 sierpnia o godzinie 21 oraz
od 2 do 30 września o godzinie
20:30. Inspiracją wszystkich do-
tychczasowych pokazów multi-
medialnych były warszawskie le-
gendy. Była już legenda o syre-
nach, o Księciu Niedźwiedziu, o
Warsie i Sawie, a w tym roku
przyszedł czas na opowieść o
Złotej Kaczce. To historia ubo-
giego szewczyka Lutka, który po
chwilowym zachłyśnięciu się da-
rowanym bogactwem wybiera
uczciwą pracę i miłość. Podczas
pokazu usłyszymy wielkie prze-
boje zespołu Maanam, między
innymi, „Wyjątkowo zimny maj”,
„Nie poganiaj mnie, bo tracę od-
dech” i „Cykady na Cykladach”.

W Warszawie pogoda tego la-
ta niekoniecznie będzie taka jak
na Cykladach, ale niezależnie od
aury lato w stolicy zapowiada
się naprawdę ciekawie.

Prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski podpisał porozu-
mienie o współpracy z Clean Air
Fund i Bloomberg Philanthro-
pies, powołując inicjatywę Od-
dychaj Warszawo! Pozwoli ona
stolicy na wdrażanie ambitnych
polityk na rzecz poprawy jako-
ści powietrza w mieście.

Zanieczyszczenie powietrza jest po-
ważnym zagrożeniem dla zdrowia oby-
wateli w Europie i na świecie – każdego
roku z powodu jego skutków przedwcze-
śnie umiera w UE ponad 400 tys. osób.
Następstwa złego stanu powietrza od-
czuwa również Warszawa. Dlatego mia-
sto od kilku lat podejmuje liczne inicja-
tywy, aby poprawić jakość powietrza w
mieście. Program „Oddychaj Warszawo”
jest kolejnym z takich działań.

– Warszawa nie boi się wyzwań. A
walka z zanieczyszczeniami powietrza
jest zdecydowanie jednym z nich. Dziś
przystępujemy do ambitnego projektu,
który wzmocni nasze dotychczasowe
działania na rzecz poprawy jakości po-
wietrza w mieście, na rzecz klimatu i
zdrowia mieszkańców. Ambitne cele
wymagają konkretnych, profesjonal-
nych działań. Dlatego wchodzimy we
współpracę z podmiotami, które znają
się na tym najlepiej – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent m.st. Warszawy.

Program „Oddychaj Warszawo”
wspiera unijne ambicje, by do 2030 r.
zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgo-
nów o 55%, zgodnie z planem działania
“Zero zanieczyszczeń”.

– Coraz więcej miast dostrzega po-
dwójne zagrożenie, jakie zanieczysz-
czenie powietrza stwarza zarówno dla
zdrowia publicznego, jak i dla klimatu
– powiedział Michael R. Bloomberg,
specjalny wysłannik Sekretarza Gene-
ralnego ONZ ds. ambicji i rozwiązań

klimatycznych oraz założyciel Bloom-
berg Philanthropies. – Od lokalnych
działań w zakresie ogrzewania domów
po globalne przywództwo jako członek
zarządu Globalnego Porozumienia Bur-
mistrzów, prezydent Trzaskowski wyka-
zał się niesamowitym zaangażowaniem
na rzecz zdrowej, pomyślnej przyszło-
ści swojego miasta. Breathe Warsaw
jest kolejnym dowodem jego imponują-
cego przywództwa i mamy nadzieję, że
zainspiruje inne miasta w regionie i na
całym świecie do przyłączenia się do
Breathe Global – dodał.   

– Cieszymy się, że możemy współ-
pracować przy tej kampanii – mówi Ja-
ne Burston, dyrektor wykonawczy Fun-
duszu Czystego Powietrza. – Powstrzy-
manie kryzysu związanego z jakością
powietrza przyniesie wiele korzyści dla
zdrowia publicznego, efektywności eko-
nomicznej i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym. Lokalne zaangażowa-
nie i inicjatywa są kluczowe w walce o
czyste powietrze, dlatego też projekty
takie jak Oddychaj Warszawo są tak
ważne – dodała Burston.

Oddychaj Warszawo – założenia
W trakcie warszawskiego programu

wszyscy sygnatariusze będą czerpać
ze swoich wcześniejszych doświad-
czeń związanych z walką o czyste po-
wietrze. Ułatwi to realizację konkret-
nych założeń wynikających z podpi-
sanego dokumentu:

– Stworzenie kompleksowej bazy da-
nych o jakości powietrza w oparciu o
warszawską sieć ponad 100  czujników,
a łącznie z gminami partnerskimi ponad
160 urządzeń, która stanowi jednocze-
śnie jedną z największych sieci w Euro-
pie. Baza pozwoli lepiej zrozumieć źró-
dła zanieczyszczeń i podjąć konkretne
działania.

– Zaprojektowanie stref niskiej emi-
sji (ang. Low Emission Zones) do 2024
r. Warszawa ma jeden z najwyższych
wskaźników posiadania pojazdów w
Europie – na 1000 mieszkańców przy-
pada tu 859 samochodów. Do zanie-
czyszczenia powietrza w stolicy w naj-
większym stopniu przyczyniają się sta-
re pojazdy z silnikami diesla. Dlatego
tak istotne jest wprowadzenie nisko-
emisyjnych stref w mieście, w oparciu
o twarde dane.

– Promowanie czystszych systemów
grzewczych. Pomimo odważnej polity-
ki władz Warszawy i Mazowsza, w sto-
licy nadal funkcjonuje 7,5-9 tys. pie-
ców na paliwo stałe. Oddychaj Warsza-
wo pozwoli wzmocnić wsparcie tech-
niczne w zakresie gromadzenia, anali-
zowania, udostępniania i wykorzysty-
wania danych dotyczących jakości po-
wietrza. To z kolei wpłynie na konkret-
ne decyzje i regulacje prawne, które

przyspieszą wycofanie nieekologiczne-
go ogrzewania.

– Wymiana wiedzy i najlepszych
praktyk w zakresie czystego powietrza.
Inicjatywa pomoże połączyć lokalnych
liderów i organizacje w Warszawie z
innymi miastami Breathe Global, aby
przyspieszyć działania na rzecz czyste-
go powietrza w regionie i na świecie.

– Zapewnienie poparcia społecznego.
Oddychaj Warszawo zmobilizuje lokal-
nych partnerów do prowadzenia eduka-
cyjnych kampanii wspierających działa-
nia na rzecz czystego powietrza.

Warszawa na rzecz 
jakości powietrza

Warszawa uznała poprawę jakości
powietrza za najwyższy priorytet. W
2019 r. dołączyła do innych dużych
miast, podpisując Deklarację Miast
Czystego Powietrza C40, w której zo-
bowiązała się do pomiaru i znaczne-

go obniżenia poziomu zanieczyszcze-
nia powietrza.

Ten rok jest krytyczny w kontekście
obowiązywania na Mazowszu od 1
stycznia 2023 r. zakazu użytkowania
bezklasowych źródeł ciepła. Zachęcam
wszystkich do wymiany przestarzałych
pieców już dziś, gdyż od przyszłego ro-
ku należy spodziewać się wysokich kar
finansowych.

Miasto sukcesywnie pozbywa się prze-
starzałych pieców na paliwo stałe w lo-
kalach komunalnych oraz udziela dota-
cji na likwidację „kopciuchów” w zasobie
prywatnym. W tym roku wnioskodaw-
cy mogą liczyć na wsparcie finansowe
miasta do 70% wysokości dotacji.

Aby zachęcić warszawiaków do szyb-
szej wymiany „kopciuchów”, w dzielni-
cach zostało zatrudnionych 21 ekodo-
radców, którzy udzielają informacji oraz
pomagają wypełnić i skompletować
wniosek oraz dodatkowo 4 doradców
energetycznych, którzy służą wspar-
ciem w doborze właściwych rozwiązań
dla danej nieruchomości. Proces wspie-
ra też straż miejska.

Współpracujemy również ze strażą
miejską, która nie tylko kontroluje i in-
wentaryzuje źródła ciepła ale razem z
nami przypomina o zakazie eksploato-
wania bezklasowych pieców od 2023 r.
i informuje o możliwości ubiegania się
o dotacje. To bardzo duże wsparcie
działań miasta.

Stolica stale rozwija także ofertę trans-
portu publicznego i realizuje inwestycje
w tym zakresie. To nie tylko planowanie
i rozbudowa kolejnych linii metra, czy to-
rowisk pod linie tramwajowe, ale rów-
nież inwestycje w nisko- i zeroemisyjne
pojazdy. Doskonałym przykładem są
elektryczne i zasilane gazem autobusy
miejskie, które sukcesywnie zastępują
autobusy na olej napędowy. M B L

Stolica tworzy koalicję na rzecz czystego powietrza

Kąpiele i koncerty w Warszawie i okolicach
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W ydawać by się mogło, że na polskiej scenie ma szansę zadomowić się
tylko muzyka łatwa i przyjemna. Tę tezę potwierdza popularność
muzyki biesiadnej, disco polo, weselnej etc. Gatunki te wkraczają

nawet na sale koncertowe i festiwale muzyczne włącznie z największymi i najstar-
szymi. Na koncerty przychodzą liczni fani tych gatunków. 

Nie da się łatwo zdefiniować przyczyn dlaczego muzyka w rodzaju disco polo jest lubiana przez
tak liczną publiczność, mimo że charakteryzuje się kiczem i prostotą. A może właśnie dlatego? Nie
wszyscy słuchają muzyki, żeby ją analizować, zachwycać się linią melodyczną czy tekstem. Wielu
spośród odbiorców zwłaszcza muzyki popularnej znajduje w niej sposób na relaks, zabawę, trak-
tuje ją jako podkład do tańca. Nie zważa przy tym na wartość artystyczną. Nie ocenia, przyjmuje
ją taką, jaka jest. Na ogół próżno szukać w tego rodzaju muzyce wyrafinowanej kompozycji, skom-
plikowanych fraz etc. Jest za to łatwo wpadający w ucho rytm i emocje, na które każdy z nas jest w
mniejszym lub większym stopniu wyczulony. Muzyka taka działa niemal podkorowo. Zresztą, na-
wet jazz traktowany przez wielu jako muzyka z górnej półki wyrósł z bluesa opartego na akordach:
tonice, subdominancie i dominancie. Nawiązywał w dużej mierze do pierwotnej muzyki afrykań-
skiej. Niektóre jej elementy zostały przewiezione wraz z niewolnikami na kontynent amerykański,
dając początek wielu późniejszym trendom muzycznym. Muzyka ta, sięgając do korzeni afrykań-
skich, pozwoliła niewolnikom przechować wspomnienie ich dawnych ojczyzn. Smutne, chropawe
w swoim przekazie bluesy pomagały przeżyć w ciężkich czasach, często w  nieludzkich warunkach. 

Dlaczego o tym wspominam? Żeby uzmysłowić czytelnikom fakt, że jeśli chodzi o muzykę, nic
nie jest tak proste, jak może się wydawać. Otóż dzisiejsza muzyka to w dużej mierze mieszanka mu-
zyki etnicznej pochodzącej z różnych krajów i kontynentów. Ten kulturowy mix stworzył podwali-
ny pod współczesną muzykę anglosaską, ale też naszą, polską. Przenika też do muzyki bardziej am-
bitnej. Polska scena muzyczna w znacznym stopniu została ukształtowana przez gatunki sięgają-
ce korzeniami do tradycji amerykańskich i angielskich; bluesa, jazzu, rocka, country, ballady, blu-
egrass i wiele innych. Przypomnijmy sobie lata 60. i niezwykły wręcz wysyp kapel rockowych oraz
wielkich indywidualności muzycznych. Pewną odrębność zachowała muzyka i piosenka włoska, fran-
cuska, hiszpańska czy bałkańska. Dziś ta lista została znacznie ograniczona wraz z ekspansją wspo-
mnianej piosenki i muzyki anglosaskiej. To oczywiście duże uproszczenie, ale przytaczam ten sche-
mat rozwoju muzyki w ostatnich dekadach, żeby lepiej zrozumieć historię i teraźniejszość naszej pio-
senki i muzyki. Oczywiście, nie ma potrzeby analizować tu polskiej muzyki klasycznej, bo to nieco
odrębna kategoria, chociaż odwołują się do niej m. in. wybitni polscy muzycy jazzowi. Otóż w mu-
zyce polskiej głównego nurtu daje się zauważyć brak wyraźnych tradycji, do których współcześni
twórcy i wykonawcy mogą się odnieść. 

Młody muzyk po Wydziale Jazzu śpiewa Franka Sinatrę. Nic w tym złego, lepiej naśladować najlep-
szych, choć szkoda, że skupia się na czymś, co już było. A gdzie jego inwencja? Jest przecież reprezen-
tantem muzyki polskiej. Kolejny przykład: nasz renomowany festiwal, na który są zapraszane polskie
gwiazdy. Otóż jedna „podczepia” się pod Bregowicia lub Evorę druga zaś śpiewa cygańskie romanse.
Nie ma nic złego w fakcie, że jedni artyści występują u boku drugich, zwłaszcza jeśli daje to nową ja-
kość artystyczną. Gorzej, jeśli to tylko próba ogrzania się w cudzym blasku. Ciekawe, co zaprezentowa-
łyby obie damy polskiej piosenki, gdyby miały zaśpiewać coś własnego? Nie moją rolą jest ocena, jaką
drogą podążają artyści sceny i estrady, ale śpiewają przecież dla nas, dla publiczności. Nie tylko dla sie-
bie, więc chociaż to ich wybór, to każdy z nas może go akceptować lub nie. Ja wolałbym żeby dawne
gwiazdy wyszły do publiczności z własnymi propozycjami muzycznymi, czymś oryginalnym. 

Tu zbliżamy się to fenomenu, jakim jest disco polo. Najwyraźniej twórcy tej mało wyszukanej mu-
zyki dostosowują się do publiczności. Skoro ktoś chce tego słuchać, bawić się przy tym i śpiewać,
to twórcy im to dają. Wchodzimy w delikatną sferę gustów i ocen, a w to trudno ingerować. Uwa-
żam, że gust można kształtować i należy to robić. Powinno się to jednak robić odpowiedzialnie. 

Rynek muzyczny jest niebywale złożony. Każdy znajdzie w nim to, co lubi. Choć sam nie jestem
miłośnikiem disco polo, nie odmawiam nikomu prawa do odbioru tego rodzaju muzyki. Zwłaszcza
jeśli spełnia różne funkcje, m. in. rozładowuje emocje i stres, a tych przecież nam nie brakuje. Nie
bez powodu mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Jeśli disco polo śpiewane jest dla poprawienia
nastroju, dla zabawy na luzie – to czemu nie. Tym bardziej nie oceniajmy go zbyt surowo. 

Zapewne wolelibyśmy być postrzegani jako kraj Chopina i jazzu, społeczeństwo zakochane w mu-
zyce bardziej ambitnej niż disco polo, ale życie pokazuje co innego. Na szczęście, jedno nie wyklu-
cza drugiego. Mamy wypełnione sale podczas koncertów muzyki klasycznej, jazzu, muzyki klezmer-
skiej, ludowej zwłaszcza w wykonaniu najlepszych zespołów Mazowsze, czy Śląsk. Mamy pogo tań-
czone przed sceną podczas koncertów zespołów rockowych, punkowych oraz metalowych. Dzięki
temu każdy może wybrać coś dla siebie. Polska nie tylko jazzem stoi. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nie tylko jazz…

Wpoprzednim wydaniu „Passy” poinformowałem m. in. z jakich powo-
dów rezygnuję po ponad dwudziestu latach z usług ursynowskiej służ-
by zdrowia. Dodałem, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale każ-

dy pacjent wędruje tam, gdzie warunki wydają się być lepsze. Szczególnie, jeśli pa-
cjentem jest osobą w wieku słusznym. To naturalna kolej rzeczy. Doczekałem się
szybkiej reakcji ze strony dr Agaty Witanowskiej, mojej byłej lekarki pierwszego kontaktu, która – o
czym w ogóle nie wiedziałem – jest kierownikiem przychodni Na Uboczu 5. Ujmując rzecz skróto-
wo, pani doktor w sposób subtelny, acz mocno bezpośredni, wytknęła mi niewdzięczność. Napisa-
ła, że dobro pacjenta jest dla niej i personelu wartością najwyższą, ja sam zawsze otrzymywałem po-
moc, a mimo problemów kadrowych cały personel czyni wszystko, by pacjenci mieli zapewnioną do-
brą opiekę. Na koniec doktor dodała, że „moje słowa bardzo ją zabolały”. 

Problem w tym, że w felietonie nie było nawet pół słowa krytyki pod adresem personelu medycz-
nego, zatrudnionego w przychodni Na Uboczu. Nawet po rozstaniu się z tą lecznicą publicznie oświad-
czam, że pracują tam bardzo dobrzy lekarze z dr Witanowską na czele, takich medyków jak dok-
tor Beata Ptaszek (pulmonolog) ze świecą po Warszawie szukać, zaś ja sam zawsze mogłem liczyć
na pomoc medyczną w tej placówce i jestem za to dozgonnie wdzięczny. Dr Agata Witanowska jak-
by nie pojęła do końca, dlaczego w moim felietonie przywołałem postać pani Grażyny Napierskiej,
wieloletniej dyrektorki SPZOZ Ursynów, odesłanej przed trzema laty na emeryturę. A przywołałem
dlatego, że ursynowski SPZOZ za jej czasów i ten dzisiejszy, to dwa różne podmioty. Jestem dzien-
nikarzem, który monitoruje Ursynów od chwili jego administracyjnych narodzin w 1994 r. i zapew-
niam, że potrafię oddzielić ziarno od plew. 

Dr Witanowska pisze m. in.: „Tak, borykamy się z problemami kadrowymi, jest nam bar-
dzo trudno, ale…”. I to jest ukryta zasadniczy motyw w moim felietonie, niestety, nie do
końca odczytany. Muszę więc pisać otwartym tekstem: braki kadrowe w ursynowskiej służ-

bie zdrowia są coraz bardziej widoczne, ale tylko dyletant lub ktoś bardzo złośliwy mógłby obcią-
żać odpowiedzialnością za taki stan rzeczy kierownictwa poszczególnych przychodni zdrowia.
Problem nie kryje się bowiem w gabinetach kierowników, lecz w gabinetach dyrekcji SPZOZ przy
ul. Zamiany 13. To dyrekcja jest odpowiedzialna za obsadzenie i zabezpieczenie odpowiedniej
liczby lekarskich etatów, a nie kierownik przychodni. Ten – jak powiada stare przysłowie – orze jak
może, a przecież z próżnego i „Salamon” nie naleje, jak to w latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku mawiał towarzysz Władysław Gomułka. Jakoś tak dziwnie się składa, że braki kadry lekarskiej
na Ursynowie zaczęły narastać wraz z odejściem dyrektor Grażyny Napierskiej. Może to przypadek,
ale moim zdaniem dziennikarza – pacjenta – obserwatora, nie mamy do czynienia z przypadkiem,
a jedynie z niewydolnością organizacyjną (nieudolnością?) czynnika ludzkiego. 

Pamiętam ursynowską służbę zdrowia z połowy lat dziewięćdziesiątych, a ówczesną przychod-
nię Na Uboczu 5 szczególnie. To wtedy poznałem dyrektor Grażynę Napierską, która poprosiła mnie
o wsparcie medialne w akcji pozbycia się z przychodni kilku prywatnych gabinetów lekarskich, któ-
rym przed jeszcze wydzieleniem się Ursynowa z wielkiego Mokotowa wynajęto część budynku. W
długiej rozmowie Napierska wyłożyła na stół swoją wizję dotyczącą rozwoju rodzącej się ursynow-
skiej służby zdrowia (Ursynów, będący do 1994 r. w granicach Mokotowa, był wówczas administra-
cyjnym noworodkiem). Byłem pod dużym wrażeniem rozmachu przedstawionej mi wizji zapyta-
łem tylko, skąd pani dyrektor weźmie potężną kasę na jej realizację. „Proszę się o to nie martwić,
znajdziemy pieniądze” – odpowiedziała.  

Walka z dzierżawcami części
budynku Na Uboczu 5 zakończy-
ła się szybkim zwycięstwem, choć
straszyli sądami i karami za
przedwczesne zerwanie umów.
Jednak dyrektor Napierska po-
trafiła się z nimi dogadać. Kiedy
po raz pierwszy wszedłem do bu-
dynku, zastałem księżycowy kra-
jobraz – odór starzyzny, łuszczą-
ca się farba na ścianach i lampe-
riach, starożytne zdewastowane
drzwi i okna, ohydne dziadow-

skie podłogi, czyli, jak to się potoczne mówi, syf i malaria. Skąd pozyskano pieniądze na kapital-
ny remont lecznicy, wie tylko dyrektor Napierska. Kiedy w 2014 r. w SPZOZ Ursynów zjawili się
kontrolerzy NIK, mogli jedynie napisać w wystąpieniu pokontrolnym, że „oceniają pozytywnie dzia-
łalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji umów świadczeń POZ oraz AOS…, a kon-
trole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w czterech przychodniach nie stwier-
dziły żadnych uchybień”. Biuro Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy szybko uznało SPZOZ Ursy-
nów za najlepszy w skali całej Warszawy. Mieszkańcy „Zielonego” Ursynowa przez kilka dekad wręcz
błagali władze Mokotowa o urządzenie w tym rejonie przychodni zdrowia, przekazali nawet
dzielnicy na ten cel działkę budowlaną, która została po cichu przehandlowana. Ich marzenie o
własnej lecznicy zrealizowała dopiero dyrektor Grażyna Napierska,  stawiając w 2010 r. przy ul.
Kajakowej 12 Dzienne Centrum Zabiegowe, które zostało wybudowane w ekspresowym tempie
z 32 kloców ważących po 20-30 ton każdy. W ofercie znalazły się zabiegi chirurgii ogólnej, orto-
pedii, urologii i ginekologii, okulistyki i dermatologii, a także endoskopia przewodu pokarmowe-
go. Jakoś udało się znaleźć ponad 20 mln zł na budowę lecznicy, a potem jeszcze 583 178,29 zł
na urządzenie pierwszego na „Zielonym” Ursynowie publicznego placu zabaw dla dzieci oraz si-
łowni zewnętrznej na tyłach przychodni. 

R ychło okazało się, że obłożenie DCZ jest tak duże, iż trzeba znaleźć kolejne 14 mln zł na
jego rozbudowę. Jakoś się udało (to „jakoś” przewija się przez cały okres działalności
Grażyny Napierskiej na stanowisku dyrektora SPZOZ). Remont dobiegł końca jesienią 2019

roku. Dobudowano dwa dodatkowe piętra, a na nich urządzono ponad 20 gabinetów internistów,
specjalistów i podstawowej diagnostyki. Remont, który na pozór wydawał się być zwykłą moder-
nizacją, w praktyce całkowicie odmienił budynek. 

Jakoś udało się zebrać te miliony, jak również kolejne na zakup tomografu komputerowego, któ-
ry uruchomiono w przychodni Na Uboczu mniej więcej w tym samym czasie. Nie zdziwiłem się więc,
kiedy nazwisko Napierska zaczęło pojawiać się w kontekście oddawanego do użytkowania Szpita-
la Południowego. Pojawiły się informacje, że operatorem szpitala ma być kierowany przez nią
SPZOZ Warszawa – Ursynów. Pomyślałem, że to znakomity wybór, bo tak sprawnych menedżerów
służby zdrowia jak Grażyna Napierska nie ma w stolicy zbyt wielu. 

I nformacje zostały szybko zweryfikowane przez przepisy, przez władze Warszawy i przez sa-
mo życie. Aby Szpital Południowy mógł rozpocząć działalność, trzeba było pogodzić jego funk-
cjonowanie z obowiązującą ustawą o sieci szpitali. Mogą do niej wchodzić wyłącznie placów-

ki działające co najmniej od dwóch lat, bo tylko takie zawierają kontrakty z NFZ. Zdecydowano więc,
że operatorem Szpitala Południowego będzie likwidowany szpital na Solcu, ponieważ tylko w ta-
ki sposób Południowy będzie mógł wejść do sieci i mieć zapewnioną umowę z NFZ. W tym czasie
dyrektor Grażyna Napierska przeszła na emeryturę. Niechętni jej ludzie mogą twierdzić, że dzisiaj
mamy wyjątkowo trudny czas dla służby zdrowia po pandemii oraz ze względu na galopującą in-
flację, a jej przyszło działać w lepszych czasach. Nie zgodzę się z taką tezą. Od transformacji ustro-
jowej w państwie nie było dla polskiej służby zdrowia „lepszych czasów”. Z chronicznym brakiem
środków i niewydolnością systemu mamy do czynienia nieprzerwanie od 1989 r. Mimo to są szpi-
tale oraz przychodnie rozwijające się i zwijające się. Jak to jest, że część lecznic świadczy usługi me-
dyczne na najwyższym poziomie, a część ciągle boryka się z problemami i wchodzi na równię po-
chyłą. Urodziłem się w sąsiedztwie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej i znam tę placów-
kę na wylot. Leczyła się tam i kończyła żywot moja rodzina. Pracują tam wybitni specjaliści chirur-
gii wewnętrznej i leczenia otyłości (bariatria). Do niedawna wykonywali swoje obowiązki w skan-
dalicznych warunkach, a szpital próbowano zlikwidować. W 2019 r. prezesem zarządu został pan
Paweł Obermeyer i kiedy odwiedziłem ostatnio chorego kolegę pomyślałem, że jestem nie w War-
szawie, lecz w Singapurze. Podobne odczucie towarzyszy mi, gdy wizytuję dzisiejszy Szpital Pra-
ski, do którego jeszcze nie tak dawno strach było wejść. Tamtejszy menedżer Andrzej Golimont po-
kazał, że jak się chce, to można z piasku ukręcić przysłowiowy bicz

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Za zdrowie pań, za zdrowie...

„Nawet po rozstaniu się z tą
lecznicą publicznie oświad-
czam, że pracują tam bardzo 
dobrzy lekarze z dr Witanowską
na czele, takich medyków jak
doktor Beata Ptaszek 
(pulmonolog) ze świecą po 
Warszawie szukać”
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Karawana idzie dalej

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Czytam teksty sprzed dziesięciu lat, piętnastu.
Wciąż to samo. Tylko gorzej. Próżne żale.
Za to nam się rozpleniło więcej chwastów.

Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Protestować? Chyba zda się psu na budę!
Groch o ścianę. To się już nie mieści w pale.

Łatwiej się manipuluje ciemnym ludem.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Dziś u steru pożyteczni są idioci,
Na świeczniku coraz więksi są mądrale.

Lecz co z tego, że kolejną rzecz się sknoci?
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

W polityce dominuje kult mamony,
Obligacje, lewe działki i lokale.

Dziś majątki przepisuje się na żony.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Oszukują w Baranowie, Ostrołęce,
Kręcą wałki w Świnoujściu, kłamią w Spale.

I co z tego, że ma władza lepkie ręce?
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Można szaleć! Piekła nie ma! Hulaj dusza!
W bezkarności rozbestwiły się szakale.
Co ciekawe, jednej trzeciej to nie rusza.

Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Najważniejsze, że się swoim dobrze wiedzie.
Bez znaczenia jest dziś honor i morale.

Wyrok sądu się uzgadnia przy obiedzie.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Prości ludzie mają żyć ze skromnej renty,
Choć za taką władzę się ze wstydu spalę,

A my nic. Wciąż się godzimy się na przekręty.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Ludzie sztuki, profesorzy się nie liczą.
Kobiet, sędziów, władza już nie słucha wcale.

Mogą sobie protestować! Niech pokrzyczą!
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Będą tacy, którzy wyjdą na ulicę,
Jednak większość łatwo się przekupi szmalem,

Poprą władzę za kolejną obietnicę.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Byle jaki ochłap rzuci się gawiedzi,
Potem każdy dowie się w konfesjonale,

Że głosować ma jak przyrzekł na spowiedzi.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Więc nie dziwcie się, że dręczy mnie pytanie:
Czy wydrąży jedna kropla otwór w skale?
Czy ma jeszcze jakikolwiek sens pisanie?

Psy szczekają, karawana idzie dalej.

Jednak warto! Trzeba wierzyć! Bunt jest w cenie.
Z tamtej strony słychać wycie? Doskonale!

Czas na zmiany! Niech sens straci powiedzenie:
Psy szczekają, karawana idzie dalej.

W końcu, nim obłowi się kolesi paczka,
Musi lud pokazać im środkowy palec.

I przywódców trzeba będzie wywieźć w taczkach,
Albo lepiej karawanem. Jak najdalej.
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Leon Frankowski (1843 –
1863) był nadzwyczaj
czynnym uczestnikiem

konspiracji przedpowstaniowej,
a w trakcie powstania – komisa-
rzem Komitatu Centralnego Na-
rodowego na województwo lu-
belskie. Urodził się 25 marca
1843 r. w majątku Liwki (Hliwki)
Szlacheckie w powiecie łosickim
na Podlasiu. Wieś ta znajduje się
ok. 30 km na wschód od Siedlec
oraz ok. 12 km na południe od
Łosic, w pobliżu drogi krajowej
„19”. Pochodził ze średniozamoż-
nej szlachty, której dwór znajdo-
wał się w centrum wsi. 

Miał dwóch starszych
braci: Jana i Stanisła-
wa. W 1857 r. zdał

egzamin do Instytutu Szlachec-
kiego w Warszawie, który wcze-
śniej ukończyli jego  bracia.
Uczniem Instytutu  był przez
dwa lata. Instytut Szlachecki był
jednym z narzędzi rusyfikacji
polskiej młodzieży z elit społecz-
nych, czemu sprzyjały cieplar-
niane warunki nauki oraz otwar-
ta droga kariery w rosyjskiej ad-
ministracji, bądź wojsku.  Atmos-
fera tej placówki nie odpowia-
dała Leonowi, toteż – wbrew wo-
li ojca – przeniósł się do war-
szawskiego Gimnazjum Realne-
go (1860), które  wówczas mie-
ściło się  w  wybudowanym,  wg
projektu Antonia Corazziego w
latach 1841-1842, specjalnym
budynku na ternie obecnego
UW. W 1862 r. - po „przeniesie-
niu” Gimnazjum Realnego do
Puław - w budynku tym umiesz-
czona została Szkoła Główna. W
gimnazjum znalazł się w wyjąt-
kowo patriotycznym i rozpolity-
kowanym środowisku. Aktyw-
nie uczestniczył w konspiracji.
Brał udział w większości war-
szawskich, przedpowstaniowych
demonstracji, a często był ich
współorganizatorem. Od grud-
nia 1860 r. Frankowski i wielu
mu podobnych, rozpoczęło agi-
tację na prowincji. On rozpoczął
od Opola Lubelskiego, a  w 1861
r. przeniósł się do Lublina, gdzie
z bratem Janem założył pierw-
szą organizację spiskową, roz-
szerzoną później na podlubel-
skie miejscowości.  Jesienią  1861
r., wraz z braćmi, uczestniczył
w zorganizowaniu wielkiej, pa-
triotycznej manifestacji, celem
uczczenia 450-rocznicy polsko-
-litewskiej unii w Horodle.  17
października 1861 r. Leon wraz
z braćmi wszedł w skład tzw. Ko-
mitety Miejskiego, powołanego
przez „Czerwonych”, w odpo-
wiedzi na  na wprowadzenie
przez władze carskie 14 paź-
dziernika 1861 r. stanu wojen-
nego w Królestwie Polskim. W
okresie zimy 1861/1862 Leon  (i
jego bracia) był bardzo aktyw-
nym agitatorem wśród młodzie-
ży różnych miast i regionów. W

maju 1862 r. aresztowany został
jego brat Jan. Leon  stał się w
tym okresie jeszcze bardziej ak-
tywny w lubelskiej konspiracji,
osiągając dużą popularność
wśród młodzieży. Gdy w czerw-
cu 1862 r. Komitet Miejski prze-
kształcił się w Centralny Komitet
Narodowy, Leon Frankowski
mianowany został  komisarzem
województwa lubelskiego. Fran-
kowski, wówczas 19-letni mło-
dzieniec wypracował sobie uzna-
nie i zaufanie środowiska i władz
CKN.  Z polecenia Komitetu w
lipcu 1862 r. wyjechał do Kijowa,
a następnie do Mołdawii, gdzie
spotkał się Zygmuntem Miłkow-
skim (Teodor Tomasz Jeż). Po
powrocie późnym latem 1862 r.
przebywał przez pewien czas na
Podlasiu, skąd powrócił w Lu-
belskie, gdzie organizował struk-
tury władz powstańczych. Był
zwolennikiem wybuchu powsta-
nia  z chwilą ogłoszenia przez
rosyjskie władze tzw branki, to
jest przymusowego wcielenia do
rosyjskiego wojska młodych
mężczyzn wytypowanych przez
władze. Zabieg ten – wg władz -
miał na celu udaremnić wybuch
powstania.  Termin branki na
prowincji, rosyjskie władze wy-
znaczyły  na 25 stycznia. W od-
powiedzi, Centralny Komitet Na-
rodowy  wybuch powstania wy-
znaczył na noc z 22 na 23 stycz-
nia 1863 r.  Leon był entuzjastą
walki zbrojnej i wielkim optymi-
stą, chociaż  aresztowania na Lu-
belszczyźnie znacznie przerze-
dziły szeregi spiskowców, a on
nie miał żadnego doświadcze-
nia wojskowego.  Początek dzia-
łań powstańczych był niefortun-
ny,  albowiem w wyniku zdra-
dy, atak na rosyjski garnizon w
Końskowoli nie doszedł do skut-
ku. Frankowski z podległym mu
oddziałem zajął Kazimierz Dol-
ny, który tym samym stał się cen-
tralnym ośrodkiem powstań-
czym na Lubelszczyźnie. 

Wtrzeciej dekadzie
stycznia 1863 r.
Frankowski miano-

wał Antoniego Zdanowicza, by-
łego porucznika wojsk rosyjskich
- naczelnikiem sił narodowych
województwa lubelskiego. Był
to najpoważniejszy błąd w do-
tychczasowej działalności, a
skutki katastrofalne. Leon Fran-
kowski był człowiekiem czynu,
toteż pobyt w Kazimierzu, uwa-
żał za stratę czasu. Są podstawy
aby przyjąć, że Frankowski chciał
pomaszerować z oddziałem w
rejon Zamościa, wzmocnić tam
oddział Feliksa Piaseckiego i
ewentualnie, w sprzyjających
okolicznościach, zaatakować
twierdzę zamojską. Objęcie do-
wództwa wojskowego przez
Zdanowicza przekreśliło te pla-
ny. Ostatecznie prawie 700-oso-
bowy oddział przeprawił się
przez Wisłę i pomaszerował do
Lipska, a stamtąd, po kilku
dniach, w kierunku  przeprawy
przez Wisłę w Zawichoście.
Frankowski odmówił  połącze-
nia swoich sił z oddziałem Lan-
giewicza.  Uważał, że jego mi-
sją jest walczyć na Lubelszczyź-
nie, do której starał się dotrzeć.
W tym właśnie celu skierował
oddział do Zawichostu. gdzie
spodziewał się znaleźć promy do

przeprawy przez Wisłę i przez
Roztocze dotrzeć w rejon Zamo-
ścia. Skoro promów nie było,
skierował oddział w stronę San-
domierza. Po drodze była Słup-
cza, a konkretnie dwór i folwark
Ignacego Ośniałowskiego, gdzie
powstańcy postanowili odpo-
cząć. Było popołudnie 8 lutego
1863 r.  Oddział ppłk Miedniko-
wa bez trudu i chyba bez strat
rozgromił zaskoczonych po-
wstańców.  Zdanowicz porzucił
wojsko i uciekł, natomiast Leon
Frankowski został ciężko ranny
i dostał się do niewoli. 

11 lutego 1863 r. w. ks. Kon-
stanty Mikołajewicz w telegra-
mie do cara napisał: „Otrzyma-
łem właśnie od Chruszczowa
(gen. gub. lubelski – przyp. LK)
następującą depeszę: naczelnik
mobilnej kolumny podpułkow-
nik Miednikow z 3 rotami i 40
kozakami przeprawił się 27 (8
lutego – przyp. LK) przez Wisłę
w Annopolu, zajął Zawichost,
dogonił wichrzycieli pod do-
wództwem Zdanowicza i Fran-
kowskiego, rozbił ich i 28 (9 lu-
tego – przyp. LK) wkroczył do
Sandomierza, z którego wichrzy-
ciele zbiegli w nocy.  Zabitych
ponad 100, wziętych do niewo-
li 32, w tej liczbie ciężko ranny
Leon Frankowski. Oswobodzo-
nych jeńców rosyjskich 63. Stra-
ty nasze prawdopodobnie nie-
znaczne, gdyż Chruszczow, na
ten temat nic nie mówi”. 

Dwa dni później
(1.II/13.II 1863 r.) w.
ks. Konstanty wyekspe-

diował do Petersburga kuriera z
obszernym listem do Aleksandra
II. Prawie na początku listu poin-
formował cara: „… wzięcie do
niewoli Leona Frankowskiego.
Bardzo ważne.  On od samego
początku niepokojów w Króle-
stwie był jednym z najbardziej
aktywnych członków Centralne-
go Komitetu, potrafił ciągle jeź-
dzić za granicę, lub przebywać
w Królestwie, i pomimo wszel-
kich starań, w żaden sposób nie
udawało się go wyśledzić i
schwytać. Teraz on ciężko ran-
ny. Dobrze byłoby  go najpierw
wyleczyć, żeby starannie prze-
słuchać, a życia mu nie darować”. 

Leon Frankowski został aresz-
towany i przewieziony do Lubli-
na, gdzie umieszczono go w wię-
ziennym szpitalu. Został wyle-
czony i  poddany śledztwu, a na-
stępnie postawiony przed sądem
wojennym. Leon Frankowski nie
wydał nikogo, mówił  jedynie o
sobie.  W sentencji sądu wojen-
nego napisano, m.in.: „(…) na
wszystkie pytania dawał wymi-
jające odpowiedzi, usiłując skryć
prawdę i zasłonić te osoby, któ-
re brały z nim udział w buncie i
powstaniu. (...) Sąd postanawia
(…) szlachcica Leona Frankow-
skiego ukarać śmiercią przez roz-
strzelanie”.  Pomimo rozpaczli-
wych działań matki i dotarcia
przez nią do najwyższych krę-
gów władzy, Generalny Audyto-
riat Polowy  utrzymał wyrok w
mocy. Władze, w ostatniej chwi-
li, zamieniły  rozstrzelanie na
powieszenie.

Tomasz Dobrowolski,
autor obszernego hasła
w Słowniku biograficz-

nym Podlasia i Wschodniego
Mazowsza, napisał, m.in.:

„W dniu egzekucji, w bramie
koszar świętokrzyskich w L. (ob.
w miejscu tym znajduje się KUL),
za pozwoleniem Chruszczowa,
stanęli rodzice skazańca z aktem
ułaskawienia i gotową do podpi-
sania deklaracją lojalności. Kie-
dy ich syn zapoznał się z treścią
urzędowego pisma, ucałował ro-
dziców i wypowiedział następu-
jące słowa: “Matko i ojcze tego
zrobić nie mogę! Cara Aleksan-

dra nie uważam za monarchę
polskiego i nie mogę zdradzić
tych, którzy mi wierzyli podczas
organizacji                      i powsta-
nia narodowego. Kocham was
rodzice, ale kocham więcej Oj-
czyznę, Polskę! Bądźcie zdrowi”
(A. Słotwiński, Unia podlasko-
-chełmska, s. 18). Dwa razy za-
kładano mu sznur wisielczy,
gdyż za pierwszym razem urwał
się. Po egzekucji krakowski
„Czas” (nr 154 z 10 VII 1863)
napisał: “W chwili egzekucji, Le-
on był spokojny […] chciał jed-
nakże zginąć, jak żołnierz  i żądał
zamienienia szubienicy na roz-
strzelanie. Po odmownej odpo-
wiedzi wstąpił na szafot […]”.
Leon Frankowski stracony został
16 czerwca 1863 r. o godz. 5 ra-
no. Pochowano go w miejscu
kaźni, skąd po latach prochy
przeniesiono na lubelski cmen-
tarz przy ul. Lipowej. 

L eon Frankowski miał
dwóch starszych braci:
Jana Józefa (1834  - ?)

oraz Stanisława Józefa (1835 -
1899). Wszyscy trzej bracia wła-
dali francuskim, niemieckim, an-
gielskim, włoskim i rosyjskim.

Jan był organizatorem i uczest-
nikiem powstania styczniowego;
później zesłańcem. Zasłynął, jako
obrońca  unitów.  Jan, najstar-
szy z Frankowskich, podobnie
jak jego młodszy brat Stanisław,
po ukończeniu Instytutu Szla-
checkiego studiował w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych. 

Stanisław po Instytucie Szla-
checkim wstąpił Szkoły Sztuk
Pięknych, gdzie obaj bracia czyn-
nie włączyli się do ruchu niepod-
ległościowego. W maju 1862
Jan został aresztowany, osadzo-
ny w warszawskiej Cytadeli i ze-
słany do Wierchojańska w gub.
jakuckiej, a  następnie na Zabaj-
kale. W 1870 r., po dwunastu la-
tach zsyłki, powrócił do rodzin-
nych Liwek i objął majątek po oj-
cu. Tu zetknął się z represjami
wobec unitów. Zaangażował się
w ich obronę; został aresztowa-
ny (8 X 1884) i kolejny raz osa-
dzony w Cytadeli, skąd po kilku
miesiącach, wywieziono go do
Kryłowa w gub. nowogrodzkiej.
W sierpniu 1885  Jan Frankow-
ski zbiegł z zesłania, ale jego dal-
sze losy są nieznane.

Stanisław Frankowski,
tak, jak jego bracia był
współorganizatorem

demonstracji przedpowstanio-
wych, m.in. obok kościoła kar-
melitów na Lesznie, związanej
z 30. rocznicą powstania listo-
padowego. Tam po raz pierw-
szy publicznie odśpiewano „Bo-
że coś Polskę” oraz „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła”. Od jesieni 1862
r. był komisarzem woj. mazo-
wieckiego, a od marca 1863  -
woj. kaliskiego. Był radykalnym
działaczem obozu „Czerwo-
nych”. Od września 1863 r. był

członkiem Rządu Narodowego.
Później przebywał we Francji,
usiłując sprzedać listy zastawne,
celem zdobycia pieniędzy na za-
kup broni. Staraniem władz ro-
syjskich został aresztowany w
Paryżu, a później wydalony z
Francji. Po dłuższej tułaczce za-
mieszkał w Galicji, gdzie ostatnie
lata życia spędził w zakładzie dla
nieuleczalnie chorych. Zmarł
tam we wrześniu 1899 r. Pocho-
wany jest na lwowskim Cmenta-
rzu Łyczakowskim.

Od pewnego czasu przy-
gotowuję publikację na
temat zagłady oddzia-

łu „Puławiaków” 8 lutego 1863
r. Zbierając materiały,  12 maja
2022 r. wybrałem się samocho-
dem do  wsi Liwki Szlacheckie,
gdzie przyszli na świat opisani
wyżej bracia Frankowscy. Prze-
jechałem przez wieś dwukrotnie,
szukając jakiegoś śladu pamięci o
tych dzielnych  i zasłużonych dla

Polski ludziach. Nie znalazłem.
Zacząłem więc pytać napotka-
nych mieszkańców. Pierwszych
czterech nigdy nie słyszało na-
zwiska „Frankowski”. Dopiero
piąty wskazał mi miejsce, gdzie
mieszka młody człowiek, który
powinien coś wiedzieć na ten te-
mat. Rzeczywiście, za chałupą,
stojącą na części parceli na której
był niegdyś dwór Frankowskich,
znajduje się niewielki (ok. 4 m)
kurhan, z trzema tablicami z na-
zwiskami naszych bohaterów.
Młody człowiek – właściciel go-
spodarstwa był dosyć życzliwy i
sporo wiedział na temat Fran-
kowskich. Później do samocho-
du podeszła starsza pani – sąsiad-
ka, była bardzo rozmowna i bar-
dzo ubolewała, że we wsi, gdzie
urodzili się ci niezwykli ludzie,
ich czyny i losy w ogóle nikogo nie
interesują, w przeciwieństwie do
dworu, który po wojnie został do-
szczętnie rozgrabiony.

Liwki (Hliwki) Szlacheckie
W „Passie” nr 7(1098) z 17 lutego 2022 r. opisałem 
tragiczne losy około 500 studentów Instytutu Politech-
nicznego i Rolniczo-Leśnego w Nowej Aleksandrii 
(Puławach) oraz ochotników   z miast, miasteczek i wsi
Lubelszczyzny i Sandomierszczyzny, który w nocy z 
22 na 23 stycznia 1863 r. przystąpili do powstania
styczniowego. Po 17 dniach, oddział został rozbity 
i przestał istnieć. Poległo blisko 100 powstańców, 
pewna liczba dostała się do rosyjskiej niewoli, część się
rozproszyła, a tylko ok. 150 dołączyło do innych 
oddziałów. Przywódcą  oddziału był dwudziestoletni
Leon Frankowski. 
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k.
Prażmowa,602 770 361, 
791 394 794

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 3 pok.,cegła,
c. 740 tys. zł, 601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, 
garaż, k. metra, c. 7000 zł., 
601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

AVB STUDIO poszukuje
modelek do zdjęć obuwia, 
729 965 108, photo@avb.studio

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

PILNIE ZATRUDNIMY
OPIEKUNÓW OSÓB

STARSZYCH/OPIEKUNÓW
MEDYCZNYCH NA TERENIE

URSYNOWA, WILANOWA 
I WŁOCH. 

Tel.: 536 480 650,  
PRM PARTNER, Sp.z o.o.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, Warszawa, ul. Lokajskiego 3
zatrudni od 1 września 2022 r.
nauczyciela fizyki, tel. 
22 546 61 20

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje EEwwaa RRoobbaacczzeekk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Podmienił kody kreskowe,
aby mniej zapłacić

Kilka dni temu policjanci z
ursynowskiego wydziału wy-
wiadowczo-patrolowego za-
trzymali 53-latka podejrzane-
go o oszustwo. Mężczyzna w
jednym z hipermarketów bu-
dowlanych zamienił kody kre-
skowe z tańszego produktu na
droższy. Mężczyzna w ten spo-
sób wyłudził różnicę w cenie
towarów. Podejrzany usłyszał
zarzut w warunkach recydywy,
gdyż dopuścił się go w warun-
kach powrotu do przestępstwa.

Około godziny 07.00 mun-
durowi zostali skierowani do
jednej z galerii handlowych
mieszczących się przy ul. Pu-
ławskiej na Ursynowie. Z relacji
pracownika ochrony wynikało,
że 53-latek z półki sklepowej
wziął dłuto płaskie do młota
udarowego o wartości 57,99 zł,
odkleił z niego kod kreskowy i
nakleił w to miejsce inny kod z
towaru o niższej wartości. Z ko-
lejnej półki sklepowej dobrał
dwa kolanka hydrauliczne i ze
zgromadzonym towarem udał
się do kasy. Po opłaceniu zani-
żonej wartości został zatrzyma-
ny przez pracownika ochrony.
Przybyli funkcjonariusze uświa-
domili mężczyźnie, że swoim
postępowaniem spowodował
straty sklepu na szkodę kilku-
dziesięciu złotych.

Śledczy dodatkowo ustalili,
że mężczyzna popełnił ten czyn
w warunkach recydywy, bo był
już wcześniej karany za podob-
ne przestępstwa. Za oszustwo
grozi kara do 8 lat pozbawie-
nia wonności, a w warunkach
recydywy może być ona zwięk-
szona o połowę. Postępowanie
w tej sprawie prowadzone jest
pod nadzorem ursynowskiej
prokuratury.

Policjanci przypominają! Na-
leży pamiętać, że zamiana ko-
dów kreskowych na produktach
w celu zakupienia go po cenie
niższej niż rzeczywista trakto-
wana jest przez polskie prawo
jako oszustwo. Kodeks karny za
ten czyn przewiduje karę do 8
lat więzienia. Ważne jest, że do-

tyczy to każdego przypadku
niezależnie od wartości wyłu-
dzonego towaru.

Niefartowna 
inwestycja

Policjanci z ursynowskiego
wydziału wywiadowczo-pa-
trolowego zatrzymali 46-latka
i jego o dwa lata młodszego
kolegę podejrzanych o posia-
danie środków odurzających.
Pierwszy z zatrzymanych
otarł się o środek karny w po-
staci tymczasowego areszto-
wania za posiadanie znacznej
ilości narkotyków ponieważ
ten, kto sprzedawał mu rze-
komą amfetaminę dostarczył
mieszankę substancji, która
narkotykiem nie była. Niefar-
towna inwestycja okazał się
jednak zbawienna, ponieważ
nie poniesie kary.

Około godziny 20.00 w trak-
cie patrolowania rejonu ulicy
hawajskiej na Ursynowie poli-
cjanci zauważyli samochód au-

di A5. Z ich wiedzy operacyj-
nej wynikało, że poruszający
się nim mężczyźni mogą posia-
dać środki odurzające. Posta-
nowili więc przeprowadzić kon-
trole kierowcy, pasażera oraz
samochodu.

Kiedy funkcjonariusze dali
znak do zatrzymania się auta,
kierowca zatrzymał się, ale na-
gle wyszedł i wyrzucił w tra-
wę woreczek z białą substan-
cją. Chwilę później na pytania
policjantów odpowiedział, że
wysiadł z samochodu ponie-
waż się zestresował, ale nic nie
wyrzucał. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli substancję leżącą
nieopodal 46-latka. Po krótkiej
rozmowie przyznał on, że to
marihuana, którą zakupił ale
nie umie powiedzieć kto był
dostawcą, bo go nie zna. Sie-
dzący na miejscu pasażera 44-
latek był również bardzo pod-
denerwowany. W trakcie roz-
mowy schylał się, jakby coś
ukrywał pod fotelem. Wywia-
dowcy znaleźli tam woreczek z
marihuaną. Mężczyzna wyja-
śniał, że to na własny użytek.
Obaj mężczyźni trafili do poli-
cyjnego aresztu. Zabezpieczo-
ne substancje zostały przesła-
ne do policyjnego laborato-
rium kryminalistyki. Ich ilość
wystarczyłaby na sporządze-
nie około 360 porcji, co kwali-
fikowałoby 46-latka do posta-
wienia mu zarzutów, które mo-
głyby się w jego przypadku za-
kończyć środkiem zapobie-
gawczym w postaci tymczaso-
wego aresztowania.

Tymczasem testy przepro-
wadzone przez biegłego wy-
kazały, że proszek, który na-
był jeden z mężczyzn jest
mieszkanką substancji pobu-
dzających ale takich, których
posiadanie nie jest zabronio-
ne. Zabezpieczony środek nie
był amfetaminą, chociaż sam
jej posiadacz był o tym prze-
kopany. Po przesłuchaniu męż-
czyzna został zwolniony. Jego
koledze nie poszczęściło się aż
tak bardzo. Zielono-brunatny
susz, który próbował ukryć
pod siedzeniem okazał się ma-
rihuaną. Mężczyzna usłyszał
zarzuty i teraz będzie oczeki-
wał na proces przed sądem,
który może go skazać za to na
3 lat więzienia.

Dobrana para trafiła 
do policyjnych cel 

Mokotowscy dzielnicowi za-
trzymali 31-latkę i jej 39-letnie-
go partnera podejrzanych o kra-
dzieże sklepowe. Kobieta cho-
dziła do wybranych butików na
terenie galerii handlowej i za-
bierała stamtąd markowe rze-
czy, a następnie przynosiła je
swojemu mężczyźnie, który sie-
dział na ławce przed galerią.
Oboje chcieli oszukać system i
byli przekonani, że nikt nie za-
uważy tego co robią. 

Około 18.00 kierownik rewi-
ru dzielnicowych został powia-
domiony przez jednego z pra-
cowników ochrony mokotow-
skiej galerii handlowej, że za-
uważył, klientkę, która wcho-
dzi do różnych sklepów z torbą.
Następnie po kilku minutach
wychodzi i za każdym razem
wychodzi z galerii, gdzie prze-
kazuje rzeczy siedzącemu na
ławce mężczyźnie. W jego oce-
nie wyglądało to na kradzieże.
Wobec powyższego policjanci
pojechali na miejsce.

Jeden z patroli wszedł do
galerii celem wylegitymowa-
nia kobiety. Drugi natomiast
skierował swoje kroki w kie-
runku mężczyzny siedzącego
na ławce. 39-latek oświadczył,
że czeka na swoją partnerkę,
która poszła coś dokupić i pil-
nuje rzeczy, które ona nabyła w
sklepie. Na potwierdzenie za-
kupu towaru nie umiał jednak
okazać paragonu. Nie umiał
także wytłumaczyć dlaczego
ma torbę, której wnętrze jest
wyłożone folią aluminiową
stosowaną w tych miejscach
do zakłócania sygnału bramek
antykradzieżowych. Wewnątrz
znajdowało się kilka marko-
wych bluzek i spódnic.

W tym samym czasie we-
wnątrz galerii dzielnicowi za-
trzymali 31-latkę. Kobieta rów-
nież miała przy sobie torbę wy-
łożoną folią z kradzionymi rze-
czami w postaci markowych t-
shirtów oraz slipów męskich.
Towar został zabezpieczony.
Kobieta podczas zatrzymywa-
nia stwierdziła, że jest chora i
źle się czuje. Kiedy przyjecha-
ła załoga pogotowia oświad-
czyła, że nie da się zbadać męż-
czyźnie. Wobec powyższego
policjanci przewieźli ją do szpi-
tala gdzie została zbadana. Le-
karz stwierdził, że jest zdrowa
i nie widzi przeciwwskazań do
pobytu w policyjnej celi, gdzie
zaraz po badaniu została prze-
wieziona. Wcześniej do jednej
z cel trafił jej partner.

Następnego dnia para usły-
szała zarzuty kradzieży towa-
ru o wartości około 1300 zł.
Teraz ich sprawą zajmie się
mokotowska prokuratura, a
następnie sąd. Grozi im kara
do 5 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Jeśli ktoś chciałby uciec od rozgrzanych budynków i
ulic może znaleźć cień i chłód w zacienionych alejkach
parku i ogrodów wilanowskich. Zarówno w parku, jak
i w pałacu czeka na gości moc letnich atrakcji.

Organizatorzy zapraszają na tańce, zajęcia artystyczne i wykła-
dy zwiedzanie parku i pałacu, rodzinne warsztaty artystyczne,
obejrzenie wystaw o królu Janie III i Heweliuszu. Warto również za-
pisać się na dwa wyjątkowe programy: 

9 lipca (w sobotę) - „Patrzę w niebo”, czyli spotkania dla zafascy-
nowanych astronomią; 

30 i 31 lipca - warsztaty tworzenia perfum i komponowania ka-
dzideł ziołowych z Bottanicum dla perfumiarstwem, alchemiczny-
mi recepturami, czy aromaterapią.

Nie omińcie pachnącego weekendu! Obecni i przyszli, spełnie-
ni i niespełnieni astronomowie  przybywajcie do Wilanowa!

Uwaga, rodzice – są jeszcze ostatnie wolne miejsca na „Wakacje
u króla”, czyli lipcowe półkolonie! Do zobaczenia w królewskiej re-
zydencji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Na upały Wilanów...
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