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R ada Polityki Pieniężnej pod-
niosła oprocentowanie w
banku centralnym z 6 do

6,5 procent, co jest reakcją na infla-
cję, dobiegającą już 16 procent. Ła-
pią się za głowę ci, którym przycho-
dzi spłacać coraz większe raty po-
życzek. A przeciętny obywatel pa-
trzy przede wszystkim na ceny w
sklepach wszelkiego rodzaju i na
stacjach benzynowych. Gdy wpa-
dam na codzienne zakupy, łatwo
mi zauważyć, że nawet w spożyw-
czakach klienteli coraz mniej i każ-
dy bardzo ostrożnie supła grosz z
portmonetki. W tak oszczędnym
trybie nie zwykł działać nasz rząd,
który jakby kierował się pogląda-
mi swego rzecznika z czasów PRL
Jerzego Urbana („rząd się sam wy-
żywi”). Jest to zapewne wciąż ak-
tualne stwierdzenie, trudno nato-
miast przewidywać – że jak w 1939
– w sytuacji kryzysowej rządowa
elita ucieknie do Rumunii i dalej. 

Z najomy ekonomista przed-
stawił mi swoistą klasyfika-
cję obywateli narażających

społeczną majętność na straty. Ten,
który kradnie tysiące, to przestęp-
ca; ten, który malwersuje miliony,
to biznesmen, a ten, który trwoni
miliardy – to polityk. Codziennie
dowiadujemy się z internetu, ra-
dia i telewizji, że na szczeblu rządo-
wym marnotrawstwo przekracza
granice wyobraźni. Z zauważenia
takiego problemu, mówiąc wprost

– nic jednak nie wynika, bowiem
organy kontroli i wymiaru spra-
wiedliwości nie kwapią się do na-
kładania odpowiednich sankcji.
Przyzwyczajenie do bezprawia i je-
go tolerowanie zaszło już tak dale-
ko, że nawet najpoważniejsze ła-
manie prawa przez urzędników
obywatele kwitują wzruszeniem
ramion. I tak im się nie dobierzemy
do skóry – dają do zrozumienia
również ci, którzy mają obowią-
zek ścigania przestępstw. 

K omisja Europejska – już
po raz nie wiadomo któ-
ry – napomina Polskę jako

państwo, w którym niezależność
władzy sądowniczej stała się już
niemal czystą iluzją. Z tymi napo-
mnieniami wiąże się wstrzymy-
wanie należnych nam poniekąd
bardzo dużych funduszy. Ale na-
wet brak dopływu ciężkich mi-
liardów złotych jakby nie robił
wrażenia na rządzie i jego otocz-
ce. Tymczasem obecny układ po-
lityczny sprawia, że władza szcze-
bla centralnego coraz bardziej od-
chudza budżety władz szczebla
lokalnego. W Warszawie buntu-
je się niedofinansowana Straż
Miejska. Ale cóż zrobić, z pustego
i Trzaskowski nie naleje. 

C o ciekawe, już nawet media
w zasadzie przychylne rzą-
dowi jawnie go krytykują.

Tak czyni chociażby naczelny tygo-
dnika „Do rzeczy” Paweł Lisicki,
który wytyka premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu, że  nie-
sławny Polski Ład niejako sam two-
rzył, a teraz się od tego całkowicie
skompromitowanego przedsię-
wzięcia odcina. Przypomina to de-
speracką obronę ewidentnego mor-
dercy: to nie ja zabiłem...

S cena rządowa zamienia się
w scenę kabaretową, gdy
Morawiecki , tolerujący

przez tyle lat Zbigniewa Ziobrę w
roli ministra sprawiedliwości, na-
gle wypala: „Reforma wymiaru
sprawiedliwości jest konieczna. Ża-
łuję, że do tej pory tak niewiele
udało się Ministerstwu Sprawie-
dliwości wykonać”... Panie Mora-
wiecki, zwolnij pan w takim razie
nieudacznika, który miał zrefor-
mować ów system, a tymczasem
jedyny element, jaki mu się udaje
wprowadzić, to wszechogarniają-
ca prywata. Trudno nie drwić z
postawy premiera. Kpi, czy o dro-
gę pyta – zwykło się dawniej ma-
wiać w takich wypadkach. Wia-
domo, że postępowania sądowe  –
zamiast przyspieszyć, gwałtownie

zwolniły. Odebrałem w domu we-
zwanie na rozprawę, zarządzoną
przez sąd akurat z mojej inicjaty-
wy. Początkowo myślałem, że ktoś
lekkomyślnie wysłał to zawiado-
mienie zbyt późno, bo wyszło z są-
dowego sekretariatu 8 lipca, a roz-
prawa została wyznaczona na je-
denastego. Dopiero po paru minu-
tach zorientowałem się, że chodzi
o 11 lipca nie bieżącego, ale... przy-
szłego roku. Jak tak dalej pójdzie,
to 90-letnich starców będzie się za-
praszać do sądu za 10-15 lat. 

W yrafinowane gierki par-
lamentarne, służące
głównie nie dobru pań-

stwa, lecz utrzymaniu większości w

Sejmie, sprawiają, że trwa poli-
tyczny stan patowy, który czasem
bywa gorszy od stanu wojennego.
A przecież, oprócz problemów we-
wnętrznych mamy trzy plagi ze-
wnętrzne: światową dekoniunk-
turę gospodarczą, wojnę Rosji z
Ukrainą i powracającą pandemię
koronawirusa. Jeśli lekarstwem
na to wszystko mają być kłótnie w
obrębie rządu, to już sam nie wiem:
śmiać się, czy płakać? 

W sytuacji, gdy – jak prze-
widują już eksperci z
najróżniejszych stron,

grozi nam trzecia wojna świato-
wa, zajmujemy się sprawami w
istocie bagatelnymi. W skali War-

szawy jest to konsekwentne dąże-
nie do zwężania głównych ulic, co
przy rekordowej obecnie liczbie
aut może przynieść opłakane
skutki. Wierzmy jednak, że w dal-
szej perspektywie przesiądziemy
się wszyscy z fordów i mercede-
sów  – na hulajnogi albo nawet
dorożki. Skandalem, który istnie-
je już dziś, jest na pewno to, że
najpotężniejsi warszawscy dewe-
loperzy, wynajmujący olbrzymie
powierzchnie w biurowcach, nie
udostępniają automatycznie pod-
ziemnych parkingów, tylko żąda-
ją dodatkowej zapłaty. Na te wy-
godne miejsca parkingowe stać
tylko członków zarządu zajmu-
jącej biurowiec korporacji, więc
większość stanowisk pozostaje pu-
sta, podczas gdy masa pracowni-
ków próbuje desperacko parko-
wać gdzieś w pobliżu na dziko.
Zauważyłem, że pewien spryciarz
ze złotym łańcuchem na szyi sam
wynajął jako człowiek z zewnątrz
taki parking i proponuje stawia-
nie tam aut po cenie niższej niż
normalnie, bo właścicielowi się to
po prostu opłaca. Lepiej zarabiać
na parkingu mniej, niż nie zara-
biać wcale. 

A poza wszystkim, gdy cza-
sem obwożę swoich zagra-
nicznych przyjaciół po

Warszawie, bardzo mi wstyd. Bo
włodarzom stolicy udało się na-
stawiać szklanych wieżowców w
stylu nowojorskim, ale nawierzch-
nie niemal wszystkich jezdni – jak
były wyboiste, tak nadal są. Nie
dziwię się więc, że warszawiacy
preferują auta w wersji tereno-
wej. A już czołgi byłyby jak zna-
lazł. Może dlatego rząd nakupo-
wał abramsów?

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

OO bb yy ww aa tt ee ll ee ,,  tt rr zz yy mm aa jj cc ii ee  ss ii ęę  zz aa  pp oo rr tt ff ee ll ee .. .. ..OO bb yy ww aa tt ee ll ee ,,  tt rr zz yy mm aa jj cc ii ee  ss ii ęę  zz aa  pp oo rr tt ff ee ll ee .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Muzyk, stolarz, kapitan Wojska Polskie-
go oraz bokser – to cztery z piętnastu
osób rozstrzelanych w miejscu, które
obecnie jest częścią Dzielnicy Ursynów. 

6 lipca br. przy ul. Nowoursynowskiej 84 odsłonię-
to pomnik upamiętniający pierwszą z podanymi na-
zwiskami rozstrzelanych, masową egzekucja dokona-
na przez Niemców w Warszawie i okolicach (13-
17.11.1939), która miała miejsce w Lesie Natolińskim.
Pomnik powstał dzięki staraniom prof. Tomasza Sza-
roty oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

–  Pomnik to element polityki pamięci, przypo-
minający tragizm czasów wojny i wydarzenie, o
którym mało kto wie. Ofiary pierwszej egzeku-
cji znamy z imienia i nazwiska. Historia i warsza-
wiacy o tych ludziach nie mogą zapomnieć. W
mojej ocenie jest to pomnik wpisujący się w wy-
jątkowy charakter miejsca. Dziękuję wszystkim
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
powstania tego pomnika. Cześć i chwała boha-
terom! – powiedział radny dzielnicy Ursynów
Paweł Lenarczyk.

Po raz pierwszy od kilku-
nastu lat w SMB „Imielin”
zostaną uregulowane
grunty. Mieszkańcy na tę
regulację czekają od daw-
na, szczególnie że ma to
realny wpływ na wartość
ich mieszkań. 

Teraz jest na to wreszcie szan-
sa i już wkrótce dla budynku
Hawajska 1 zostanie ustanowio-
ne użytkowanie wieczyste grun-
tu, a docelowo pełna własność.
Jest to pierwsza nieruchomość
w enklawie „Hawajska” która
zostanie uregulowana i mam
nadzieję, że wkrótce dołączą do
niej kolejne.

Pod koniec czerwca Zarząd
Dzielnicy Ursynów podjął
uchwałę o wyrażeniu zgody na
ustanowienie użytkowania wie-
czystego dla gruntu, na którym
stoi budynek Hawajska 1. Wspól-
nie z radnym Maciejem Antosiu-
kiem intensywnie o to zabiegali-
śmy, monitując Urząd Dzielnicy.
Jako członek Rady Nadzorczej i
Komisji ds. Regulacji i Przekształ-
ceń Gruntów SMB „Imielin” mo-
nitorowałem też działalność
władz spółdzielni, pilnując aby
bez zbędnej zwłoki dopełniały
wszystkich niezbędnych formal-
ności. Kwestia regulacji gruntów
jest mi szczególnie bliska, bo zaj-
mowałem się nią jako wicebur-
mistrz Ursynowa w latach 2017-
18 i wówczas udało się uregulo-
wać kilkadziesiąt hektarów spół-
dzielczych gruntów, m. in. w
SMB „Jary” i SM „Wyżyny”. 

Do uregulowania Hawajskiej
1 pozostało już tylko kilka kro-
ków formalnych, więc w najbliż-
szych miesiącach powinny zo-

stać podpisane stosowne akty
notarialne. Choć wciąż tereny
SMB „Imielin”, ale także SM „Na
Skraju” czy SBM „Stokłosy” są
poszatkowane przez roszczenia
byłych właścicieli, moim zda-
niem trzeba dążyć do tego aby
jak najszybciej uregulować cho-
ciaż te budynki, które są wolne
od roszczeń. Osobno warto też
naciskać na instytucje rozpatru-
jące roszczenia aby sprawnie fi-
nalizowały te postępowania, bo
niestety wloką się one latami.
W tym miejscu pragnę też uspo-
koić czytelników: nie ma wła-
ściwie żadnego ryzyka, że grun-
ty pod samymi budynkami na-
gle trafią w ręce osoby trzeciej.
Chodzi jednak o to, że sam fakt
zgłoszenia roszczenia jest prze-
szkodą formalną uniemożliwia-
jącą regulację.

Sytuacja, w której w roku
2022 czyli ponad trzy dekady po
transformacji ustrojowej dalej
istnieją duże bloki posadowio-

ne na gruntach o nieuregulowa-
nym statusie uważam za skan-
dal. Jest to całkowicie krzywdzą-
ce dla mieszkańców, którzy nie
mogą w takim samym stopniu
korzystać ze swojej własności,
mimo że realnie niczym się ona
nie różni od tej po drugiej stronie
ulicy, gdzie grunty są już uregu-
lowane. Generuje to również do-
datkowe koszta, chociażby w po-
staci opłaty za dzierżawę grun-
tu. Jakiś czas temu problem rosz-
czeń został dostrzeżony przez
ustawodawcę, ale zajęto się nim
tylko w ograniczonym zakresie –
niestety nowe przepisy nie do-
tyczą tego typu roszczeń, jakie
mamy na Ursynowie. Mam na-
dzieję, że nasi posłowie wreszcie
zauważą skalę problemu i wpro-
wadzą systemowe rozwiązania,
które pozwolą wszystkim miesz-
kańcom korzystać ze swojej wła-
sności na równych prawach.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Podczas Dni Ursynowa
miał wystąpić zespół Pło-
mień 81 w oryginalnym,
ursynowskim składzie.
Niestety, po chwili koncer-
tu raper Pezet opuścił sce-
nę. Teraz muzyk wydał
oświadczenie,w którym
przeprasza fanów.

Pezet z Onarem na Ursyno-
wie założyli jeden z pierwszych
składów hip-hopowych w War-
szawie. To tu nagrywali pierw-
sze utwory, dlatego też powrót
w oryginalnym składzie miał
być specjalnym wydarzeniem
Dni Ursynowa, które odbyły się
w czerwcu po przerwie spowo-
dowanej pandemią tzw. koro-
nawirusa. Niestety 10 czerwca
koncert nie wyszedł tak jak za-
marzyli sobie fani. Po zaledwie
dwóch minutach występu Pezet
odstawił mikrofon i wściekły
opuścił scenę. Na publice za-
wrzało, ale prawdziwy hejt wy-
lał się na rapera w jego mediach
społecznościowych. Fani zarzu-
cali artyście olewanie publiki i
gwiazdorzenie. Menagment
muzyka tłumaczył powody de-
cyzję rapera niewłaściwym na-
głośnieniem. 

Pezet wydaje
oświadczenie 

Tym bardziej dziwne było za-
chowanie Pezeta podczas wystę-

pu na scenie Dni Ursynowa 10
czerwca. Przypomnijmy, po
dwóch minutach występu Pezet
wyraźnie się na coś zdenerwo-
wał, odstawił mikrofon i znik-
nął. Ci, którzy spóźnili się na wy-
stęp Płomienia, nie zarejestro-
wali nawet obecności jego głów-
nej gwiazdy. Fani byli wściekli.
W mediach społecznościowych
zawrzało, na profilu Pezeta wy-
lała się żółć.

Mimo, że od koncertu minął
już miesiąc dopiero teraz Pezet
wydał oświadczenie. Pojawiło
się ono podczas instagramowe-
go Q&A:

„Jest mi bardzo przykro, że
zaistniała taka sytuacja, zdarzy-
ło się to dodatkowo w mojej
dzielnicy, z którą jestem zwią-
zany. Przeprosiłem za to dość
osobiście i obszernie na kolej-
nym koncercie P81, ale zdaję so-
bie sprawę, że mogło to nie do-
trzeć do wszystkich zaintereso-
wanych. Dlatego jeszcze raz po
stokroć przepraszam każdego,
kto przyjechał specjalnie na nasz
koncert na Dni Ursynowa, kto
jest moim fanem, kto poczuł się
olany, urażony czy zdezoriento-
wany tą sytuacją. Tak samo jak
przepraszam mojego kumpla z
zespołu i cały zespół, kolejny raz,
bo oczywiście zrobiłem to osobi-
ście i zrobiłem to również na ko-
lejnym koncercie na scenie”

Tylko czy fani artysty mu
wybaczą? W internecie wciąż
pod każdym postem Pezeta
można znaleźć komentarze za-
wiedzionych melomanów. Być
może właściwym rozwiąza-
niem byłby darmowy koncert
na Ursynowie. 

Płomień, który zapłonął 
na Ursynowie

„Płomień 81” to jeden z naj-
starszych polskich składów hip-
hopowych. Powstał w 1998 ro-
ku w Warszawie z inicjatywy
Pawła „Pezeta” Kaplińskiego i
Marcina „Onara” Donesza. Na-
zwa grupy pochodzi od nume-
ru szkoły, na terenie której rape-
rzy się spotykali (Szkoła Pod-
stawowa nr 81 na Ursynowie). 

Ursynów pojawiał się w dzia-
łalności zespołu częściej. Pierw-
szym oficjalnym utworem ze-
społu był właśnie „Ursynów” z
gościnnym udziałem Lady K na
składance Enigma prezentuje:
0-22-Underground vol. 2.
Wkrótce potem zespół podpi-
sał kontrakt z Asfalt Records.
W 1999 roku ukazał się minial-
bum Asfalt Wiosna ‘99, na któ-
rej zostały wydane dwa utwo-
ry: „Muzyka” oraz „Miłe sło-
wa”. W tym samym roku zosta-
ła wydana debiutancka płyta
Na zawsze będzie płonął. Mate-
riał na niej został wyproduko-
wany przez O$kę. Wkrótce po-
tem na kompilacji Hiphopowy
raport z osiedla w najlepszym
wykonaniu ukazał się utwór
„Pytasz kim jestem”. Od 2008
roku grupa zawiesiła działal-
ność, którą wznowiono w ostat-
nich latach. 

Podsumowujący 20-letnią
działalność zespołu krążek
„Szkoła 81” ukazał się w 2020
roku na płycie winylowej i „po-
krył się złotem”, czyli uzyskał
status Złotej Płyty. Artyści zapo-
wiadają, że jeszcze nie powie-
dzieli ostatniego słowa jako du-
et z warszawskiego Ursynowa. 

P i o t r  C e l e j
F o t .  w i k i p e d i a

Małe rzeczy, które mocno
integrują ludzi. Taki w
skrócie przepis na udany
Dzień Sąsiada podają or-
ganizatorzy tegorocznych
wydarzeń – sąsiedzi i są-
siadki, którzy wzięli spra-
wy we własne ręce i posta-
nowili się poznać. Na spo-
tkaniu w Służewieckim
Domu Kultury podsumo-
wano tegoroczne święto.

– Europejski Dzień Sąsiada
przypadał w tym roku na 27 ma-
ja, ale zależało nam, by zachęcać
mieszkańców do świętowania
nie tylko tego konkretnego dnia
– mówi Karolina Zdrodowska,
dyrektorka koordynatorka ds.
przedsiębiorczości i dialogu spo-
łecznego w stołecznym Ratuszu.
– Dzięki otwartej formie obcho-
dów każdy mógł świętować po
sąsiedzku zgodnie ze swoimi
chęciami i możliwościami.

Pogaduchy i nie tylko
W całym mieście w ramach ob-

chodów Dnia Sąsiada odbyło się
przez ostatnie dwa miesiące po-
nad 60 wydarzeń. We wszystkich
dzielnicach odbyły się większe i
mniejsze spotkania, dzięki któ-
rym można było poznać swoich
sąsiadów, wspólnie zjeść coś przed
blokiem, zatańczyć, wyjść poza
często mrukliwe „Dzień dobry”. 

– To było spotkanie polega-
jące na poznawaniu się, poga-
duchach – opowiadali organi-
zatorzy spotkania w Falenicy. –
Towarzyszyły mu wystawa
rzeźby i malarstwa, warsztaty
plastyczne - kaligrafia na płó-

ciennych torbach, warsztaty
malowania buziek, tatuaży oraz
trio jazzowe.

– Naszą ostoją jest lokalny
dom kultury. Robiliśmy na ich
scenie koncert, udostępnili nam
też inne przestrzenie – mówią
mieszkańcy. Pomysły na pro-
gram spotkania wychodzą od sa-
mych sąsiadek i sąsiadów, a wo-
lontariusze ze szkoły noszą po
osiedlach ulotki.

Tegoroczny wybór był bardzo
szeroki. Od pikników, świąt ulic,
potańcówek i koncertów po-
dwórkowych, warsztatów eko-
logicznych, po garażówki, wspól-
ne spacery, a nawet sąsiedzkie
plażowanie. Podczas wydarzeń
nie zapominano o nowych są-
siadkach i sąsiadach z Ukrainy,
dla których przetłumaczono pla-
katy i opisy wydarzeń oraz pla-
nowano atrakcje z mniejszą ba-
rierą językową.

Do obchodów mogli dołączyć
wszyscy zainteresowani, na stro-
nie Dnia Sąsiada znajdował się
formularz zgłoszenia wydarze-
nia, a także mapka i lista zbiera-
jące zgłoszone już działania. 

Otwarte ogrody i instytucje
Jedni dopiero zaczynają, a in-

ni organizują Dzień Sąsiada od
dawna. Na Sadybie sąsiedzi zrze-
szeni w lokalnym stowarzysze-
niu już od 15 lat organizują Festi-
wal Otwarte Ogrody. Podczas
festiwalowego weekendu miesz-
kańcy otwierają dla innych swo-
je ogródki, w których wspólnie
organizują spotkania, koncerty
czy wystawy.

Do tego dochodzi garażówka
i wspólne zajęcia jogi. Zaangażo-
wani w festiwal mówią o two-
rzącej się swoistej sadybiańskiej
rodzinie, która także dzięki fe-
stiwalowi, z roku na rok się roz-
rasta. Jak mówią organizatorzy,
doszło do tego, że niektórzy są-
siedzi uwzględniają termin fe-
stiwalu planując swoje wakacje.

– Kiedy ktoś narzeka, że na
Dniu Sąsiada nie ma dla niego
czy dla niej nic ciekawego, za-
chęcamy do tego, by ta osoba
sama coś wymyśliła! – mówią
organizatorzy z Sadyby. W tym
roku w ten sposób do progra-
mu festiwalu dołączył turniej
planszówkowy, który przycią-
gnął zupełnie nową grupę
mieszkańców.

Bohaterki i bohaterowie
swojej okolicy

Po dwóch latach pandemii i
kryzysie uchodźczym, bycie ra-
zem i tworzenie lokalnej wspól-
noty nabrało nowego znaczenia.
Gotowość do sąsiedzkiej samo-
pomocy czy dzielenia się rzecza-
mi stały się normą. Podczas Dni
Sąsiada popularne były wymian-
ki czy wyprzedaże garażowe. Są-
siedzi dziękowali sobie także za
pandemiczną pomoc przygoto-
wując na wspólne śniadania cia-
sta czy sałatki.

– Oni czekają na ten dzień,
sprawdzają, angażują się – mó-
wi o zaangażowanych sąsia-
dach współorganizatorka
Otwartych Ogrodów na Sady-
bie. – Gdy ktoś pyta mnie trzy
dni po festiwalu o termin przy-
szłorocznego, to jest to dla mnie
największa nagroda.

– Jesteśmy pod wrażeniem
skali i różnorodności tegorocz-
nych obchodów. Ogromnie dzię-
kujemy tym, którzy wyszli z ini-
cjatywą i zorganizowali w swo-
jej okolicy sąsiedzkie spotkania –
podsumowuje Karolina Zdro-
dowska. – Dobre relacje i otwar-
tość z sąsiedzkiego spotkania
mogą udzielić się na co dzień.
Wtedy Dzień Sąsiada świętować
możemy cały rok. 

Warszawskie obchody Dnia
Sąsiada 2022 koordynował
Urząd Miasta wraz z Fundacją
Kulturotwórczą GRUPA W
DZIAŁANIU. 

J a k u b  L e d u c h o w s k i

Na Ursynowie upamiętniono pierwszą 
w Warszawie masową egzekucję

Dzień, który może trwać cały rok

Regulacja gruntów na ul. Hawajskiej

Pezet przeprasza za ucieczkę z Dni Ursynowa
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„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Kandydaci przystępujący do
konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

1) pełna zdolność do czynności prawnych;
2) wykształcenie wyższe (preferowane min. magisterskie lub równorzędne), preferowane 

kierunki: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, prawo;
3) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia 

w zakresie: zarządzania nieruchomościami, zarządzania przedsiębiorstwem (instytucją, 
organizacją) lub jego jednostką organizacyjną, kontroli zarządczej lub reprezentacji 
przedsiębiorstwa (instytucji, organizacji);

4) co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
5) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległych zespołów i pracowników;
6) zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia 

negocjacji i mediacji;
7) wysoka kultura osobista;
8) umiejętność tworzenia i analizowania kosztorysów oraz rozliczeń; 
9) znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość:

ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości, w zakresie niezbędnym do kierowania
spółdzielnią;

10) znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych,

11) umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera;
12) mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub licencja

zarządcy nieruchomości,
13) mile widziane doświadczenie zawodowe lub funkcyjne w sektorze spółdzielczości 

mieszkaniowej lub wspólnot mieszkaniowych,
14) mile widziane doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 

prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni SMB „Imielin” w terminie
do dnia 55 ssiieerrppnniiaa 22002222 roku pisemnego zgłoszenia na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin”
ulica Ernesta Malinowskiego 5

02-776 Warszawa

Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie 
wpłynie do Spółdzielni SMB „Imielin”.

Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie w dopiskiem „Konkurs do Zarządu”. Zgłoszenie
musi zawierać pełne dane personalne kandydata, to jest: imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL,
adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Do zgłoszenia powinny być dołączone:

!kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
! kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, 

np. świadectw pracy lub umów o pracę, odpisów z KRS lub właściwej ewidencji działalności 
gospodarczej, listów referencyjnych, zaświadczeń, itp.;
! życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienie jego dotychczasowej kariery 

zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji członka zarządu osoby prawnej
oraz trybu zaprzestania ich pełnienia;
! list motywacyjny;
!pisemne oświadczenia kandydata:
– o pełnej zdolności do czynności prawnych;
– o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej 

treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu rekrutacji prowadzonej 
przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Imielin” w Warszawie na stanowisko Prezesa 
Zarządu”,

– o braku znanych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-wisku 
Prezesa Zarządu,

– o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub zaprzestaniu jej prowadzenia w razie 
wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni w stosunku do Spółdzielni SMB „Imielin”

– o tym że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe
względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą,

– o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami 
Rady Nadzorczej,

– o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni,
– o braku pozostawania w znanym mu stosunku prawnym lub faktycznym rodzącym 

wątpliwości co do bezstronności wyboru;.

Podczas rozmowy oceniana będzie także: 1) wiedza kandydata na temat SMB „Imielin” 
w zakresie, w jakim jest ona możliwa do uzyskania z publicznie dostępnych źródeł, 
w szczególności ze strony internetowej https://www.smbimielin.pl/, 2) wizja rozwoju 
Spółdzielni i współpracy z jej organami, 3) umiejętność obsługi mieszkańców. 

Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Przedłożenie do
wglądu oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów złożonych może być wymagane na 
dalszym etapie konkursu.

Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego zgody 
na udział w konkursie oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia. Rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie SMB „Imielin” lub w formie 
wideokonferencji online za pośrednictwem aplikacji WebEx. Kandydaci na rozmowy 
kwalifikacyjne będą zaproszeni telefonicznie bądź mailowo. SMB „Imielin” nie ponosi kosztów 
związanych z przygotowaniem ofert kandydatów ani ich uczestnictwem w rozmowach 
kwalifikacyjnych.  

Kandydaci nie mogą odwoływać się od wyników głosowań ani także od innych czynności 
podejmowanych przez Radę Nadzorczą lub komisję konkursową. Rada Nadzorcza nie odsyła 
złożonych ofert, kandydaci mogą je odebrać osobiście po zakończeniu konkursu. Po upływie 14 dni
od otrzymania informacji o możliwości ich odbioru zostaną one komisyjnie zniszczone.

Miejsce pracy: Warszawa.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.”

Dawna Warszawianka to
niezwykły kompleks spor-
towy świetnie wpisany w
krajobraz skarpy war-
szawskiej. Ślady tego zało-
żenia są coraz mniej wi-
doczne w terenie, mimo że
Wodny Park kontynuuje
tradycję pływania na Mo-
kotowie. Poznaj niezwykłą
historię słynnego basenu. 

Zespół SKS Warszawianka za-
projektowany został przez inter-
dyscyplinarny zespół. Projekt
ogłoszono w 1954 roku, nato-
miast realizowany był w dwóch
kolejnych etapach w latach
1956–1972. Wśród twórców nie-
zwykłego kompleksu są: Jerzy
Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz (ar-
chitektura), Wojciech Fangor
(kolorystyka), Lech Tomaszew-
ski (mała architektura), Franci-
szek Strynkiewicz (rzeźba). Ar-
chitektura miała integrować róż-
ne dziedziny sztuki i naturalne
walory krajobrazowe terenu z
widokiem na pradolinę Wisły.
Najpierw powstał  stadion lekko-
atletyczny z boiskami i bieżnią. 

Mury oporowe 
godne naśladowania

Baseny powstały nieco póź-
niej. Był to trzeci etap inwestycji
i zrealizowano go w latach
1964–1972. Oprócz zespołu
otwartych basenów wybudowa-
no także kawiarnię i budynki
klubowe. By uzyskać maksymal-
ne nasłonecznienie oraz podkre-
ślić walory krajobrazowe ośro-
dek sportowy miał  charakter
szeregu schodzących w dół ta-
rasów. Zgodnie z modernistycz-
nymi ideami budowla nie nawią-
zywała do konkretnych stylów
architektonicznych, lecz miała
swoje odniesienie w otaczającej
naturze.  By uformować taki
układ, konieczne było wykona-
nie dużej ilości murów oporo-

wych, w tym najdłuższego – się-
gającego 200-metrów. 

Zbigniew Ihnatowicz mówił,
że mur oporowy zastosowany
w Warszawiance – „Jest w ja-
kiejś harmonii z układem gra-
witacyjnym ziemi i ulega rów-
nież takim samym ruchom jak i
otaczające środowisko ziemne.
To znaczy, że przy przemarza-
niu, przy zmianie temperatur
itd. układ ziemny się rusza –
mur również się rusza. Jest to
(…) podejście nie technokra-
tyczne, lecz organiczne w sto-
sunku do rozwiązania proble-
mu statycznego. Mur ten nie ma
fundamentu głębokiego, stano-
wi szereg elementów połączo-
nych ze sobą i zgranych z ukła-
dem grawitacyjnym ziemi. I to
jest chyba jego zasadnicza ce-
cha w sensie filozoficznym”.

Rewia mody PRL
Od początku baseny cieszyły

się olbrzymim zainteresowa-
niem. Były odskocznią od co-

dzienności i sposobem radzenia
sobie z upałem dla tysięcy war-
szawiaków.

– W latach 80. na Warsza-
wiance bywało się niemalże co-
dziennie latem – wspomina Hen-
ryk, mieszkaniec ul. Dąbrowskie-
go od lat. – Najciekawiej zawsze
było na tarasach słonecznych.
Przychodziły tu młode i piękne
warszawianki, które prezento-
wały całkiem „niesocjalistyczne”
kostiumy kąpielowe. Była tu ist-
na rewia letniej mody! – dodaje. 

Przebudowa bez 
zachowania układu

W latach 90. zaczęto niszczyć
poszczególne elementy założe-
nia. W dniu 10 grudnia 1996 ro-
ku została powołana do życia
Mokotowska Fundacja Warsza-
wianka - Wodny Park, ustano-
wiona przez przedstawicieli Klu-
bu Sportowego Warszawianka,
Urzędu Gminy Warszawa Cen-
trum oraz Urzędu Dzielnicy
Warszawa Mokotów. Wówczas.

wyburzono baseny, a na ich
miejsce w latach 1997–1999 po-
stawiono zespół basenowo-re-
kreacyjny autorstwa Adriana
Góreckiego i Pawła Tiepłowa.
Władze Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka - Wodny Park
Fundacja zajęły się pełną reali-
zacją projektu. Grunt pod infra-
strukturę obiektu udostępnił
Klub Sportowy Warszawianka, a
środki finansowe desygnował
Samorząd Stołeczny. W trakcie
realizacji projektu wykorzystano
najnowsze technologie.

Dawny kształt założenia tara-
sowego przestał być widoczny.
Pływalnia wraz z basenem olim-
pijskim została uruchomiona w
maju 1999, zaś część rekreacyj-
na oraz odnowa biologiczna w
lipcu następnego roku. Obiekt
znajduje się na działce o po-
wierzchni 1,8 ha. Powierzchnia
zabudowy wynosi 6797,1 m kw..
Z kolei powierzchnia całkowita
obiektu to 15782 m kw.. 

P i o t r  C e l e j

Miasto stołeczne Warszawa podpisało umowę na dofi-
nansowanie systemu zdalnej edukacji na terenie stoli-
cy. Dzięki środkom z funduszy europejskich do miej-
skich szkół podstawowych trafi sprzęt komputerowy i
oprogramowanie warte prawie 3,4 miliona złotych.

– Dziś wspólnie z samorządem Mazowsza podpisaliśmy umo-
wy na dofinansowanie z funduszy europejskich projektu dla roz-
woju systemu edukacji zdalnej w Warszawie. Dzięki wsparciu ze
środków Unii Europejskiej do 38 stołecznych szkół podstawowych
trafi nowy, przenośny sprzęt komputerowy. Dofinansowane zo-
stanie także oprogramowanie, które zapewni narzędzia do pro-
wadzenia lekcji w trybie zdalnym. Dziękuję marszałkowi woje-
wództwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Elżbiecie
Lanc z zarządu województwa mazowieckiego za owocną współ-
pracę. Dziękuję też w imieniu warszawskich uczniów i uczennic
– powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.
st. Warszawy.

Zmieniająca się technologia i metodyka pracy wymagają stałe-
go doposażania warszawskich szkół. Za unijne pieniądze zostanie
kupiony przenośny sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebu-
jących uczniów i nauczycieli, a także oprogramowanie sprzyjają-
ce wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej
(TIK) oraz umożliwiające uczestnictwo w zdalnych lekcjach.

Celem projektu pn. „Rozwój systemu zdalnej edukacji na tere-
nie m. st. Warszawy” jest zwiększenie dostępności e-usług w
oświacie. Nowy sprzęt trafi do stołecznych placówek w przy-
szłym roku szkolnym.

Nie zna życia, kto nie był na Warszawiance...
FOTO A. ŁOWICKI

Nowe komputery dla 
uczniów i nauczycieli
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Konsorcjum gmin Lesznowola i Nada-
rzyn, to jedno z trzech konsorcjów w
kraju, które zostały laureatami konkur-
su „3Obszary” zorganizowanego przez
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
(PAŻP). 

Gminy te będą wdrażały pilotażowy projekt
„Zaawansowane loty bezzałogowych statków po-
wietrznych”, realizowany w ramach projektu
„Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków po-
wietrznych”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest rozwój systemów cyfro-
wych i teleinformatycznych dla całej branży zwią-
zanej z rynkiem dronowym. Bezpośrednimi od-
biorcami projektu będą przede wszystkim profe-
sjonalni użytkownicy bezzałogowych statków po-
wietrznych, natomiast pośrednimi odbiorcami
będą służby, instytucje państwowe oraz samorzą-
dy (możliwość dynamicznej realizacji zadań z wy-
korzystaniem BSP).

Podpisanie umowy międzygminnej, które zapo-
czątkowało proces wdrażania tego innowacyjne-
go projektu, miało miejsce w Urzędzie Gminy
Lesznowola w dniu 8 lipca br. Sygnatariuszami po-

rozumienia są Maria Jolanta Batycka - Wąsik,
wójt Gminy Lesznowola, Dariusz Zwoliński – wójt
Gminy Nadarzyn oraz Krystian Ciećka – koordy-
nator projektu. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zastępca wójta Nadarzyna – Janusz Rajkow-
ski oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lesznowola – Ma-
rzena Chmiel.

Projekt przyniesie samorządom wiele korzyści
i możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwią-
zań, zarówno w obszarze ekologii, jak i w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dro-
ny będzie można wykorzystać m. in. do:

– patroli antysmogowych,
– patroli leśnych identyfikujących dzikie wysy-

piska śmieci,
– analizy czystości powietrza,
– monitorowania przepustowości rowów melio-

racyjnych oraz cieków wodnych,
– akcji ratowniczych,
– badania stanu technicznego obiektów,
– monitoringu obciążenia ruchu drogowego.
Podpisanie porozumienia rozpoczęło etap wdra-

żania projektu, który zakończy się w III kwartale
2023 roku. Z dobrodziejstw projektu samorządy
zaczną korzystać od IV kwartału 2023 r. A . A .

Dronowa rewolucja w Lesznowoli
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się 
jedne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych
w Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

Na mocy porozumienia z United
Nations Children’s Fund (UNI-
CEF), Warszawa otrzyma do
końca 2022 r. blisko 100 mln zł
(blisko 22.5 mln USD) na
wsparcie ukraińskich uchodź-
ców. W ramach współpracy
przygotowano 35 projektów,
których celem jest przede
wszystkim ochrona uchodź-
czych dzieci. 

Pomoc darczyńców 
z całego świata

Od początku kryzysu uchodźczego
Warszawa pozyskała od darczyńców
160 mln zł na pomoc obywatelom Ukra-
iny, którzy opuścili swój kraj w związku
z atakiem Rosji. Największe wsparcie fi-
nansowe Warszawa otrzyma od UNI-
CEF, który na mocy porozumienia z
miastem w okresie od maja do grud-
nia 2022 r. przekaże łącznie blisko 100
mln zł na programy wspierające dzieci
z Ukrainy. Co ważne, niemal połowa z
ok. 170 tys. gości z Ukrainy mieszkają-

cych w Warszawie, to dzieci i młodzież,
dlatego od samego początku kryzysu
uchodźczego kluczowym elementem
działań miasta jest wsparcie adresowa-
ne właśnie do tej grupy.

– To dla nas bardzo ważna pomoc,
gdyż ze względu na sytuację finansową
miasta nie moglibyśmy pozwolić na re-
alizację tak szeroko zakrojonych dzia-
łań bez zewnętrznych źródeł finanso-
wania. We współpracy z UNICEF-em
realizujemy 35 projektów, które doty-
czą takich obszarów jak: dostęp ukra-
ińskich dzieci do opieki żłobkowej i
przedszkolnej, edukacji, ochrony zdro-
wia, wsparcia psychologicznego czy
żywienia. Stawiamy również silny ak-
cent na integrację, dlatego we współ-
pracy z UNICEF-em organizujemy kur-
sy nauki języka polskiego oraz wspól-
ne zajęcia dla dzieci ukraińskich i pol-
skich – informuje Rafał Trzaskowski,
prezydent m. st. Warszawy.

Jak podkreśla Rashed Mustafa Sar-
war, Country Coordinator for Poland
UNICEF, integracja dzieci ukraińskich

jest ważnym elementem przystosowa-
nia ich do życia w nowym środowisku:
– Jako UNICEF wdrażamy również w
Warszawie, która jest liderem w niesie-
niu pomocy uchodźcom z Ukrainy, na-
rzędzia i rozwiązania, z których korzy-
stamy na całym świecie. Każde z dzie-
ci uchodźczych ma swoją ważną i trud-
ną historię, dlatego trzeba zapewnić im
poczucie bezpieczeństwa, wsparcie psy-
chologiczne, możliwości uczenia się
oraz godne warunku do życia – dodaje
dr Sarwar z UNICEF.

Lepszy dostęp do edukacji
Od wybuchu wojny w Ukrainie do

warszawskich przedszkoli i szkół dołą-
czyło ponad 17 tys. uczniów ukraiń-
skich, dlatego ponad połowa środków z
UNiCEF - 50 mln zł, to wsparcie na edu-
kację. W tym celu m.in. zostało uru-
chomione Centrum Edukacji i Rozwo-
ju przy ul. Towarowej, gdzie działa
punkt informacyjny ds. edukacji, orga-
nizowane są zajęcia i warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży oraz kursy języka pol-
skiego. W centrum można również sko-
rzystać ze wsparcia psychologa, a
uczniowie mają zapewniony dostęp do
120 stanowisk komputerowych do na-
uki, w tym do edukacji zdalnej w syste-
mie ukraińskim.

Wsparcie UNICEF w obszarze eduka-
cji dotyczy m.in. organizacji kursów ję-
zyka polskiego dla dorosłych, w tym
dla nauczycieli ukraińskich; kształce-
nia polskich nauczycieli, którzy uczą
dzieci uchodźcze w szkołach i przed-
szkolach, pomocy psychologicznej dla
uczniów z traumą wojenną oraz zaku-
pu szkolnych wyprawek i tabletów czy
laptopów do nauki. UNICEF przezna-
czył również 12 mln zł na dożywianie
ukraińskich uczniów - warto dodać, że
z budżetu miasta wydatkowano już na
ten cel 6 mln zł. 

Integracja najmłodszych
Ważnym obszarem są również pro-

jekty integrujące społeczność ukraiń-
ską z mieszkańcami Warszawy.

– Wiemy, że najłatwiej integrują się
najmłodsi, a najbardziej sprzyja temu
wspólnie spędzany czas. Dlatego w tym
roku w ramach naszej corocznej bar-
dzo popularnej wśród mieszkańców ak-
cji „Lato w Mieście”, przygotowaliśmy
również ofertę zajęć dla uczniów z
Ukrainy pod hasłem „Wspólne lato w
Warszawie”. Otrzymaliśmy zgłoszenia
od prawie 2 tys. dzieci, które średnio w
czasie wakacji skorzystają z trzech tygo-
dniowych turnusów zajęć. Co ważne te
działania również finansuje UNICEF –
podkreśla Rafał Trzaskowski.

W ramach akcji „Wspólne lato w War-
szawie” dzieci ukraińskie spędzają czas
razem ze swoimi polskojęzycznymi ró-
wieśnikami – wspólnie się bawią, wy-
chodzą na basen czy do muzeum oraz
otrzymują wyżywienia. Opiekują się ni-
mi polscy nauczyciele, którym pomaga-
ją ukraińscy pedagodzy. 

Ochrona zdrowia 
Od 1 lipca ruszyła również kampania

informacyjna finansowana przez UNI-

CEF zachęcająca Ukrainki do skorzysta-
nia z bezpłatnych szczepień dla swoich
dzieci – materiały w języku ukraińskim
pojawiają się na warszawskich ulicach i
w komunikacji miejskiej. UNICEF już
pozyskał i dostarczył polskiemu Mini-
sterstwu Zdrowia ponad 50 tys. dawek
inaktywowanej szczepionki przeciw po-
lio (IPV) oraz 5 tys. dawek szczepionki
przeciwko wirusowemu zapaleniu wą-
troby typu A. Celem tych działań jest
wsparcie wysiłków na rzecz szczepień
dzieci w Polsce poprzez zabezpieczenie
odpowiedniej liczby szczepionek.

Jak podkreśla prezydent współpraca
z UNICEF-em jest dla Warszawy ogrom-
nym wsparciem, ale kolejne wzywania
dopiero wciąż przed nami. – Wielu na-
szych gości zostanie w Polsce i w stoli-
cy na dłużej. Nie wystarczy już odruch
serca, improwizacja i spontaniczne ak-
cje wsparcia. Potrzebne są systemowe,
długofalowe rozwiązania, o które ape-
lujemy wspólnie z innymi samorządow-
cami – mówi prezydent.

J a k u b  L e d u c h o w s k i

UNICEF wspiera Warszawę w pomocy ukraińskim uchodźcom
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pierwsze dźwięki akordeonu,
potem klarnet, delikatnie per-
kusja w tle - zaczęło się. Włączył
się saksofon, tuba, bułgarski bę-
ben tapan, świetnie zgrane,
zharmonizowane przenikający-
mi się nutami orientu. Zespół
czarował. Miks muzyki klezmer-
skiej, miks muzyki tradycyjnej,
folkowej, również polskiej,  no i
oczywiście z brzmieniem bał-
kańskim. Muzycy “Bum Bum
Orkestar” rozpoczęli swój
pierwszy ursynowski występ.

Koncert stawał się coraz bardzo emo-
cjonujący. Pomimo zajętych wcześniej
wszystkich miejsc siedzących, z minu-
ty na minutę przybywało więcej ludzi,
zwabionych żywą, rytmiczną i energe-
tyzującą muzyką. Parkiet taneczny usy-
tuowany przed sceną bez przerwy był
zapełniony spragnionymi rozrywki
mieszkańcami Ursynowa. Nieczęsto się
zdarza, by już od pierwszego utworu
pojawiali się tańczący. Ale to charakter
i dynamika tej muzyki powodowały, że
nogi same chciały tańczyć, a przynajm-
niej przytupywać rytmicznie lub choć-
by tylko kołysać się. Seniorzy i kilku-
letnie dzieciaki, mamusie, tatusiowie,
czasem nawet ze swoimi pociechami
na rękach, młodsze, starsze i najstar-
sze podlotki - wszyscy poddawali się
magicznym, ekscytującym rytmom.
Czas przestawał istnieć. Koncert trwał.

Rozruch metodyczny
Letnie koncerty plenerowe już od

szeregu lat wszyły się w tradycję Ursy-
nowa. Olkówek,  Park Jana Pawła II czy
Park Przy Bażantarni to miejsca, gdzie
ursynowianie chętnie przychodzą słu-
chać dobrej muzyki. Ze śpiewami lub
bez, sami soliści czy grupy muzyczne,
dla każdego znajdzie się coś atrakcyjne-

go, co mile pobudzi doznania artystycz-
ne. Formuła koncertów tegorocznych
przybrała uniwersalną postać folkowo
- klasyczną, by trafić do jak najszersze-
go grona słuchaczy. Spośród ośmiu let-
nich koncertów, cztery poświęcone bę-
dą muzyce folkowej - odbywać się będą
w Parku Przy Bażantarni, oraz cztery
promujące muzykę klasyczną odbędą
się w Parku Jana Pawła II. 

Jak wszystkie wielowątkowe wyda-
rzenia, inaugurujący Muzyczne Lato
koncert również powinien stać się
czymś wyjątkowym, zapadającym w
pamięć. I tak się stało. Jeszcze przed
rozpoczęciem występu artystów, konfe-
ransjer Adam Dobrzyński, znany pre-
zenter muzycznych programów Pol-
skiego Radia, rozgrzewał publiczność
swoimi tekstami. Zaczęło się niewin-
nie. Najpierw kilka prostych konkur-
sów tak dla rozruszania publiczności, z
prościutkimi pytaniami typu “jak nazy-
wa się zespół, który teraz wystąpi”, “na-
zwa wspólna rozpoczynającego się
obecnie cyklu koncertowego to?” czy
“którą rocznicę istnienia obchodzi Ursy-
nów”, z nagrodami  w postaci płyt, gier
i gadżetów ursynowskich. Upominek
otrzymywała osoba która pierwsza pod-
niosła rękę do góry, więc już od począt-
ku wnosił się las rąk coraz bardziej oży-
wionych widzów. Widownia była już
nieźle rozgrzana jeszcze przed rozpo-
częciem koncertu, nic więc dziwnego,
że na wejście zespołu zareagowała en-
tuzjastycznie. Sześciu muzyków z boga-
tym zestawem instrumentów - był i klar-
net, saksofon, trąbka i akordeon, tuba i
bułgarski bęben tapan - zapowiadało
duże wrażenia muzyczne. 

W przerwach pomiędzy utworami,
komentował i zabawiał publiczność li-
der grupy Oliwier Andruszczenko. We-
sołe, dowcipne teksty przeplatał cie-
kawostkami i dykteryjkami sytuacyj-
nymi. W jakimś momencie, wykorzy-
stując zapewne zaistniałą już wcześniej
tradycję konkursową z podnoszeniem
rąk, zapytał: - Chcecie coś? Kto chce,
niech podniesie rękę do góry!  Oczywi-
ście znów podniosło się sporo rąk. Na
to muzyk stwierdził: - Już wiem, kto
pierwszy ustawi się w kolejce, by kupić
naszą płytę! Widownia przyjęła taką
zachętę z przyjaznym śmiechem. Żar-

ty żartami, ale odpowiednie chwyty
marketingowe w eleganckim tonie na
pewno przyczyniły się do tego, że po
koncercie w kolejce po płyty ustawiła
się spora grupka starych i nowych fa-
nów zespołu.

Bombowa orkiestra 
Zespół BUM BUM ORKeSTAR został

założony w 2014 roku. Wykonuje utwo-
ry, które są połączeniem muzyki bał-
kańskiej, klezmerskiej oraz polskiej. 

Wpływy tych trzech muzycznych
światów - orientalnych, żydowskich i
słowiańskich sprawiają, że zespół na
scenie potrafi zaskoczyć energią, by za-
raz potem wzruszyć rzewną melodią, a
na koniec nakłonić publiczność do po-
ruszania się i przytupu w rytm muzyki.
Każdy ich koncert jest jedyny w sobie,
oryginalny i zarazem niepowtarzalny. I
każdy jest swoiście wyjątkowy. Nazwa
formacji ściśle wiąże się z muzyką, jaką
i w jaki sposób wykonują. BUM BUM to
bombowa, fantastycznie zagrana, bom-
bowa – bo niesie ze sobą taką ilość emo-
cji, energii i mocy, że wykracza poza
typowe skale.

Na ostatnim niedzielnym ursynow-
skim występie pojawiły się również
wątki rodzime - góralskie. A czym jest
muzyka klezmerska, na ogół wiemy.
To muzyka niegdyś związana z ży-
dowskimi obrzędami religijnymi, z
czasem przerodziła się w muzykę roz-
rywkową, graną podczas żydowskich
ślubów i uroczystości, by wreszcie po-
łączyć się z jazzem, popem, folkiem
czy nawet rapem. 

Obecny skład grupy to: Oliwier An-
druszczenko – klarnet i saksofon, Ma-
teusz Wachowiak – akordeon i wokal,
Piotr Janiec – tuba, Mateusz Siera-
dzan – bułgarski bęben tapan i wo-
kal, Bartosz Stępień – sakshorn teno-
rowy oraz Damian Marat- flugelhorn

i trąbka. Wszyscy artyści, również po-
za wskazanymi jako wokaliści, zasi-
lają wykonania utworów swoim śpie-
wem, pogłębiając zarazem dynamikę
i ekspresję muzyczną. 

Na swojej drodze artystycznej zespół
uczestniczył w wielu festiwalach i kon-
kursach muzycznych. Artyści są laure-
atami najważniejszych festiwali folko-
wych w Polsce takich jak festiwal Pol-
skiego Radia „Nowa Tradycja”, „Miko-
łajki Folkowe”, „Dragon Folk Fest”. Re-
prezentowali nasz kraj także za granicą,
m.in. na największym festiwalu Trąbki
Guc?a’ 2018, w Serbii. Mają również
swoją płytę. 

Po koncercie udało mi się przebić do
otoczonego wianuszkiem fanów lide-
ra grupy Oliwiera Andruszczenko. To
ich pierwszy, taki pełnoprawny koncert
na Ursynowie. I od razu z wzajemnością
zaskarbili sobie względy. 

-  Publiczność ursynowska jest zna-
komita - powiedział mi Oliwier An-
druszczenko. - Nie ukrywam, że na po-
czątku miałem takie pewne obawy i
obiekcje, bo pogoda, bo niedziela, bo
wakacje. Ale ciekawe było to, że z se-
kundy na sekundę publiczność stawa-
ła się coraz bardziej rozgrzana. Bardzo
nas to cieszy. Ale to jest jak zwykle,
trzeba dużo energii, trzeba dużo bum
- bum włożyć, żeby coś z tego wyjąć.
Zapytany o plany koncertowe Andrusz-
czenko wyjaśnił: - Na razie planów co
do Ursynowa nie mamy. Sezon jest już
zamknięty i kalendarz wypełniony wy-
darzeniami. Ale myślę, że na przyszły
rok pojawi się taka jedna gorąca spra-
wa. Nie bardzo się z tym zdradzam,
ale dla Passy mogę powiedzieć, że od
sierpnia będziemy występować z Kajah.
I możliwe, że na przykład na jakichś
Dniach Ursynowa, na poważnie taki
duży koncert zagramy w przyszłym ro-
ku - powiedział lider BUM BUM ORKe-
STAR Oliwier Andruszczenko. Faktycz-
nie, to świetna informacja. Możemy
zatem oczekiwać, że temat podchwycą
włodarze ursynowskiej kultury, i lu-
biane oraz oczekiwane gwiazdy poja-
wią się znów na Ursynowie.

Wakacyjne rozrywki kulturalne
Wśród licznych wydarzeń tegorocz-

nego lata, ursynowianie otrzymali

ofertę uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych - filmowych i muzycz-
nych. Muzyczne Lato na Ursynowie to
zestaw koncertowy przygotowany
przez Wydział Kultury Dzielnicy Ur-
synów. Osiem koncertów będzie mieć
naprzemiennie charakter folkowy i
klasyczny, tak aby trafić do jak naj-
większej liczby odbiorców.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom i prośbom ursynowian, przygo-
towaliśmy na czas wakacji wiele mu-
zycznych atrakcji, które przeniosą słu-
chaczy w świat filmowych klimatów i
egzotycznych podróży. To wspaniała
kulturalna rozrywka, a przy okazji bę-
dzie można potańczyć na specjalnie do
tego przygotowanych “dechach” - mó-
wi zastępca burmistrza Ursynowa Klau-
diusz Ostrowski.

Muzyczne Lato  na Ursynowie dopie-
ro się rozkręca. Przed nami jeszcze sie-
dem niedzielnych wydarzeń muzycz-
nych, podczas których wysłuchamy zna-
ne i mniej znane utwory, ale na pewno
bardzo lubiane, w wykonaniu znakomi-
tych artystów i zespołów.

Kolejne zaplanowane koncerty:
- 1177 lliippccaa,, ggooddzz.... 1188..0000,, Park im. Ja-

na Pawła II – Polska Muzyka Filmowa –
TRIO AMABILE

- 2244 lliippccaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park Przy Ba-
żantarni – Magiczny Świat Cyganów -
TERESA MIRGA i zespół KAŁE BAŁA
/dechy do tańca/

- 3311 lliippccaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park im. Jana
Pawła II – Władysław Szpilman – Piani-
sta Warszawy – MAREK BRACHA

- 0077 ssiieerrppnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park Przy
Bażantarni – Pozytywna energia prosto
z gór - Kapela góralska NA OBYRTKE
/dechy do tańca/

- 1144 ssiieerrppnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park im.
Jana Pawła II – Drogi Polskiego Orę-
ża w Muzyce Filmowej – MILENA
LANGE i WARSAW IMPRESSIONE
ORCHESTRA

- 2211 ssiieerrppnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park Przy
Bażantarni – Żywiołowa muzyka folk-
lory żydowskiego - zespół KLEZMAFO-
UR /dechy do tańca/

- 2288 ssiieerrppnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000,, Park im.
Jana Pawła II – Światowe Przeboje
Srebrnego Ekranu – VINYL STRING
QUARTET

Warto zapamiętać, warto skorzystać.

Start Muzycznego Lata w rytmie BUM BUM



9

Mimo nie najlepszych
prognoz okazało się, że
„Szczęśliwa 7 Mokotow-
ska” naprawdę ma
szczęście do pogody. Już
po raz trzeci amatorzy
biegania stanęli na star-
cie biegu oraz  imprezy
biegowej dla dzieci pn.
„Mokotowska 600-tka
Wakacyjna”. 

W sobotnie przedpołudnie jak
zwykle zaczęliśmy od biegów
dzieci na dystansie 600 metrów.
Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal oraz upomi-
nek. Punktualnie o 11.15 wystar-
tował główny bieg na dystansie
7 km. Ponad 130 uczestniczek i
uczestników pomknęło przed
siebie, aby przebiec dwie pętle
trasy wytyczonej na mokotow-
skich Siekierkach. 

W klasyfikacji open wygrał
Michał Ilkiewicz z Karkonosze
Running Team z czasem
23:54.10. Najlepszą zawodnicz-
ką została Marcelina Paszkow-
ska z czasem 28:54.33. Wśród
urzędników wygrał Marcin Len-
dzion z czasem 27:21.75, który
w klasyfikacji łącznej zajął 9
miejsce. Najlepsza urzędniczką
została Katarzyna Banasik z cza-
sem 33:27.80, oboje z Urzędu
Dzielnicy Mokotów.

Na wszystkich uczestników
czekały na mecie medale oraz
słodki poczęstunek. Najlepsza
trójka we wszystkich katego-
riach zarówno w biegu dzieci,
jak i w biegu dorosłych otrzyma-
ła pamiątkowe puchary, które
wręczył uczestnik biegu, bur-
mistrz Rafał Miastowski.

W sobotę wystartowały koncer-
ty w Parku Dreszera. Dreszer Jazz
to jazzowa scena muzyczna dzia-

łająca w Warszawie od 2010 ro-
ku. Wystąpił Old Timers Quintet.

W niedzielę odbyła się uro-
czysta inauguracja 33. Między-
narodowej Parafiady Dzieci i
Młodzieży zorganizowanej przez
mokotowskie Stowarzyszenie
Parafiada im. Św. Józefa Kala-
sancjusza. Podczas tygodniowe-
go święta zaplanowano: roz-
grywki sportowe w 11 dyscypli-
nach i 23 konkurencjach – star-

ty indywidualne i grupowe; kon-
kursy artystyczne i wiedzy, prze-
glądy muzyczne i teatralne,
warsztaty linorytu, architektu-
ry i muralu i wiele więcej.

W Parku Morskie Oko, przed
Pałacem Szustra w niedzielę od-
był się drugi koncert z cyklu Let-
nie Koncerty Promenadowe. Za-
brzmiały walce, polki, galopy ro-
dziny Straussów. Zapraszamy w
kolejną niedzielę o godz. 12.00!

W niedzielę 10 lipca odbyły się uroczystości Święta Puł-
kowego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, które rozpo-
częły się mszą świętą w Kościele OO. Bernardynów przy
ul. Czerniakowskiej 2/4.

Po Apelu Poległych zostały złożone wieńce pod tablicą na tere-
nie placu przed kościołem oraz pod pomnikiem Walczących i Po-
ległych w 1939 roku Żołnierzy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich ze
Lwowa, poległym i rannym we wrześniu 1939 r. w obronie stolicy
przed niemieckimi najeźdźcami na Czerniakowie, Siekierkach i
Sadybie. Kwiaty w imieniu mieszkańców i samorządu Mokotowa
złożył wiceburmistrz Krzysztof Skolimowski.

Dwunastego lipca obchodzimy Dzień Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej. 

U zbiegu ulicy Czerniakowskiej i Alei Polski Walczącej, pod po-
mnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Ko-
biet, kwiaty w imieniu samorządu Mokotowa złożyli burmistrz
Rafał Miastowski wraz z zastępcą Markiem Rojszykiem.

Przed nami przebudowa ul. Promenada i fragmentu
ul. Cieszyńskiej. W ubiegłym tygodniu został podpisany
protokół wprowadzenia. 

Na ul. Promenada poszerzymy chodnik i uporządkujemy parko-
wanie, a także wymienimy zniszczoną warstwę ścieralną jezdni. Na
ul. Cieszyńskiej celem poprawy bezpieczeństwa przeniesiemy przej-
ście dla pieszych oraz wyniesiemy przejście w rejonie szkoły.

Rozpoczęcie prac nastąpi na przełomie lipca i sierpnia. 

Święto 14. Pułku 
Ułanów Jazłowieckich

Dzień Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej

Przebudowa ul. Promenada 
i Cieszyńskiej

Weekend pełen atrakcji na Mokotowie

Prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski przedsta-
wił mieszkańcom Magda-
lenę Ejsmont, nową szefo-
wą stołecznej Straży Miej-
skiej. Wspólnie zapowie-
dzieli położenie nacisku
na dialog z mieszkańcami
i poprawę sytuacji we-
wnętrznej.

Podczas konferencji praso-
wej, która odbyła się na terenie
Miasteczka Ruchu Drogowego
przy ul. Sołtyka, prezydent pod-
kreślił rolę Straży Miejskiej w
Warszawie. – Ta formacja od-
grywa kluczowe znaczenie w
zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańców naszego miasta.
Stołeczna Straż udowodniła, że
jest w tym celu niezbędna choć-
by podczas pandemii, kiedy
strażnicy musieli wspierać poli-
cję – mówił.

Jak zaznaczył prezydent
Trzaskowski, działanie Straży
Miejskiej nie sprowadza się tyl-
ko do wystawiania mandatów.
– Wystarczą przykłady z ostat-
nich dni: strażnicy pomagają
zagubionej 11-latce w odnale-
zieniu drogi do domu, ratują
życie mężczyźnie duszącemu
się na bulwarach, gaszą pożary,
wyciągają kierowcę z płonącego
auta czy uczą najmłodszych
przepisów ruchu drogowego.
Bardzo często są pierwsi w sytu-
acjach zagrożenia. Właśnie taka
powinna być nowoczesna straż
– skuteczna, ale patrząca sze-
rzej, słuchająca mieszkańców i
im przyjazna – dodał.

Rafał Trzaskowski podzięko-
wał wszystkim pracownikom
Straży Miejskiej za codzienną
służbę i poinformował, że wła-
dze stolicy wspólnie z Radą m.st.

Warszawy zapewniły 8 mln zł
na podwyżki dla strażników
miejskich w tym roku. Miasto
zarezerwowało też środki na
podwyżki w kolejnych latach.

Dialog z mieszkańcami 
i dobra atmosfera pracy
W swoim wystąpieniu Mag-

dalena Ejsmont, nowa komen-
dant Straży Miejskiej, podkreśli-
ła, że obejmując stanowisko,
otrzymała od prezydenta War-
szawy polecenie skupienia się w
pierwszej kolejności na popra-
wie funkcjonowania formacji w
trzech obszarach: dialogu z
mieszkańcami; sytuacji we-
wnętrznej, w tym sytuacji ka-
drowej i organizacji pracy straży,

organizacji systemu interwencji
i reagowania na zgłoszenia
mieszkańców.

– Właśnie rozpoczęliśmy ba-
danie oczekiwań mieszkańców
wobec Straży Miejskiej. Wyniki
pomogą nam jeszcze lepiej słu-
żyć warszawiakom. Nawiązali-
śmy również dialog z miejski-
mi aktywistami, ich głos jest dla
nas ważny – podkreśliła Mag-
dalena Ejsmont i dodała, że w
ciągu doby Straż Miejska otrzy-
muje średnio 1.3 tys. zgłoszeń
od mieszkańców – w ostatnim
półroczu było to 240 tys. spraw.
Głównie dotyczą one parkowa-
nia samochodów, bezpieczeń-
stwa zwierząt oraz porządku
publicznego. Magdalena Ej-

smont zapowiedziała, że straż
wróci do pozostawiania kierow-
com papierowych wezwań za
wycieraczkami – dzięki temu
kierowcy natychmiast otrzyma-
ją informację o wszczęciu pro-
cedury, a mieszkańcy zobaczą,
że funkcjonariusze podjęli już
interwencję.

Nowa komendant zwróciła
również uwagę na sytuację w
samej organizacji: – Liczy się
dla mnie dobra atmosfera pra-
cy, dlatego prowadzę szereg
rozmów z pracownikami. Bu-
dujemy nowy, przejrzysty sys-
tem wynagrodzeń, motywowa-
nia i ścieżki awansów, który
zwiększy satysfakcję pracy w
Straży Miejskiej.

Straż Miejska z nową komendant
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Narodowe Święto Odro-
dzenia Polski było w dobie
PRL-u najważniejszym
państwowy świętem. Ob-
chodzono je w dniu 22 lip-
ca począwszy od 1945 ro-
ku. W ten dzień bowiem w
1944 roku w Chełmie ogło-
szony został Manifest Pol-
skiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego. 

Wcześniej – 20 lipca został on
podpisany i zatwierdzony przez
Józefa Stalina w Moskwie. 

Manifest unieważnił konsty-
tucję z kwietnia 1935 roku, ode-
brał rządowi polskiemu w Lon-
dynie prawo do reprezentowa-
nia narodu polskiego i oddał peł-
nię władzy komunistom. 

Świętowano hucznie w ca-
łym kraju. Główne uroczysto-
ści odbywały się w Warszawie
na placu Zwycięstwa (obecnie
plac marszałka Józefa Piłsud-
skiego) i na Stadionie Dziesię-
ciolecia. Był to dzień wolny od
pracy. Tego dnia od rana telewi-
zja i radio nadawały obszerne
relacje z uroczystego przecina-
nia wstęg, gdyż tradycją stało
się oddawanie do użytku w tym
właśnie dniu wielkich inwesty-
cji. Drobniejsze inwestycje od

dawna zwykle przed 22 lipca,
ale też właśnie w okolicach te-
go dnia, by móc propagando-
wo „sprzedać to” jako prezent
dla obywateli. Były to różnego
typu obiekty użyteczności pu-
blicznej, nowe osiedla, bloki
mieszkalne, nowe drogi i mo-
sty. W Warszawie w ten dzień
oddano do użytku, między in-
nymi, most Poniatowskiego,
Trasę W-Z , Marszałkowską
Dzielnicę Mieszkaniową, Pałac
Kultury i Nauki i Stadion Dzie-
sięciolecia czy most Łazienkow-
ski, a w Gdańsku Port Północny.
W 1972 roku 22 lipca w Biel-
sku-Białej i w Tychach rozpo-
częto produkcje Fiata 126p.

W 1979 roku zapowiedzia-
no, że właśnie przed 22 lipca
na Ursynowie otwarte zostaną
dwie pierwsze  przychodnie le-

karskie - jedna dla dorosłych i
jedna dla dzieci. Na początku
1979 roku Ursynów liczył już
sobie  50 tysięcy mieszkańców,
a w dzielnicy nie było żadnej
przychodni lekarskiej. Plan bu-
dowy Ursynowa zakładał
otwarcie czterech przychodni
do 1980 roku, dwie pierwsze
miały być udostępnione miesz-
kańcom już w 1976 roku. Sytu-
acja była więc bardzo trudna,
gdyż mieszkańcy Ursynowa
zmuszeni byli dojeżdżać do le-
karzy na Mokotowie – dorośli
do przychodni na Jadźwingów
lub na Malczewskiego, a dzieci
do przychodni na Jadźwingów
lub na Puławskiej 120.

Zgodnie z głośnymi zapowie-
dziami, zdążono przed lipco-
wym świętem. Pierwsza zosta-

ła otwarta przychodnia dla
dzieci w budynku przy ulicy
Puszczyka 14 (obecnie w tym
miejscu działa przychodnia
„Zdrowa Rodzina”), a następ-
nie przychodnia internistyczna
dla dorosłych przy ulicy Wioli-
nowej 6. Pierwsza mieściła się
przyziemiach budynku miesz-
kalnego, a druga, czyli przy-
chodnia dla dorosłych, w pawi-
lonie, gdzie wcześniej planowa-
no otwarcie dyskoteki. W lipcu
zapowiedziano też od razu, że
w przychodni dla dorosłych od
września poza lekarzem interni-
stą przyjmował będzie też gi-
nekolog, neurolog, okulista i
stomatolog. Początkowo przy-
chodnia czynna była do 18, ale
od września, gdy przybyło le-
karzy już do godziny 20.

Natomiast 1980 roku obwiesz-
czono, że przed lipcowym świę-
tem Ursynowianie otrzymają „w
prezencie od szczodrego pań-
stwa” pierwszą aptekę, która
miała mieścić się w pawilonie
przy ulicy Puszczyka (apteka w
tym miejscu istnieje po dzień dzi-
siejszy, ale teraz jest to apteka
homeopatyczna). Dotąd w dziel-
nicy działała tylko prowizorycz-
na apteka w zaadaptowanym na
ten cel mieszkaniu w budynku
przy ulicy Koński Jar 10.

Tak więc w dwa kolejne lip-
cowe święta ursynowianie mie-
li dodatkowe powody do radości,
poza cieszeniem się dniem wol-
nym od pracy i możliwością
wzięcia udziału w festynie czy
podziwiania parad wojskowych
i harcerskich. F o t .  w i k i p e d i a

Błękit wody zawsze nas zachwy-
ca. Ileż to razy siedzieliśmy nad
brzegiem oceanu, morza, jezio-
ra czy rzeki i wpatrywaliśmy się
godzinami w tę toń? Niezwykle
romantycznie o błękicie wody,
jako o symbolu bezmiaru prze-
strzeni, pisał Mickiewicz w So-
netach Krymskich. 

Woda pokrywa około 71 proc. po-
wierzchni Ziemi w postaci oceanów,
jezior czy rzek. Chętnie z tej wody ko-
rzystamy, szczególnie latem, poszuku-
jąc ochłody. Na wakacje czy urlop wy-
bieramy najczęściej miejsca z akwe-
nem, gdzie można się wykąpać, popły-
wać, pojeździć na nartach wodnych,
pożeglować, ponurkować czy popły-
wać kajakiem. 

Woda to prosty, nieorganiczny zwią-
zek chemiczny H2O, przezroczysty,
bez smaku, bez zapachu, raczej bez-
barwny, niezbędny do życia wszyst-
kich żywych organizmów. Jest coś ta-
jemniczego, przyciągającego i nieste-
ty niebezpiecznego w widoku akwe-
nów wodnych. Tylko w tym roku, od
początku kwietnia, utopiło się kilkaset
osób. Czy widząc takie statystyki, za-
stanawiamy się, co jest najczęstszą
przyczyną utonięć? Często jest to oczy-
wiście nieumiejętność pływania, bra-
wura czy alkohol, ale czy tylko to? Czy
bardzo dobremu pływakowi czy że-
glarzowi nic w wodzie nie grozi? Dla-
czego zawodzi nas w wodzie czy na
wodzie nasza psychika? Czy nie usypia
nas bezkres błękitu, przysłaniając na-
szą wiedzą o zdradliwości wody, a
przede wszystkim o jej naturze? 

To właśnie brak przemyśleń jest czę-
sto główną przyczyną utonięć. Kiedy
patrzymy na lustro wody, wydaje nam
się, że powierzchnia tego akwenu jest
płaska, a więc dno jest w równej odle-
głości od powierzchni. Ale tak jest tyl-
ko w basenie, w naturze głębokość, na
jakiej mamy grunt, może się zmieniać
co krok. Nie bierzemy też pod uwagę ta-
kiego parametru jak ciśnienie w wo-
dzie. Ciśnienie na głębokości kilku cen-

tymetrów pod powierzchnią wody, np.
w jeziorze, jest tylko nieznacznie więk-
sze od ciśnienia, jakie wywiera na nas
powietrze nad wodą, jednak na głębo-
kości 10 m to ciśnienie jest już około
dwa razy większe od ciśnienia atmosfe-
rycznego. Ciśnienie wody zależy od głę-
bokości na jakiej się znajdujemy, im głę-
biej, tym jest większe. Nie będziemy
rozważać tu sytuacji pogodowych, eks-
tremalnych jak: wichury, huragany, bu-
rze, wyładowania atmosferyczne. cy-
klony, tornada, trąby powietrzne, sztor-
my czy tsunami.

Czym są fale?
Najczęstszą przyczyną tworzenia się

fal jest oddziaływanie poruszającego
się powietrza czyli wiatru nad po-
wierzchnią wody. Wiejący wiatr prze-
kazuje wodzie energię poprzez tarcie
między nimi. Poruszona podmucha-

mi wiatru woda podnosi się, tworząc
nierówności zwane grzbietem i doliną.
Powietrze nad grzbietem przyspiesza,
a ciśnienie spada. Podczas gdy w doli-
nie następuje zjawisko odwrotne, czy-
li powietrze zwalnia, a ciśnienie wzra-
sta. Ta różnica ciśnień wprawia czą-
steczki wody w ruch wirowy, który
tworzy tzw. prądy wsteczne. Co robić,
kiedy poczujemy, że jakaś siła ciągnie
nas w głąb rozlewiska? Jeśli zaczniemy
walczyć z falami, to prąd wsteczny bę-
dzie nas od brzegu odciągał. Z prą-
dem czy wirem wodnym nie można
walczyć, bo przegramy. Jeżeli umie-
my pływać, to spróbujmy płynąć rów-
nolegle do brzegu w tym samym kie-
runku co wieje wiatr i w momencie, w
którym wypłyniemy już poza prąd
wsteczny, należy popłynąć najkrótszą
drogą do brzegu. A jeżeli nie umiemy
pływać, to należy nabrać powietrza i

położyć się na wodzie tak, aby większa
część głowy, ręce i obręcz barkowa by-
ły pod wodą, a fale nas dowiozą do
brzegu zgodnie z prawem Archimede-
sa. Taka sama zasada obowiązuje w
momencie, gdy złapie nas skurcz. 

Ciało człowieka składa się w więk-
szości z wody, a także z lżejszej od wo-
dy tkanki tłuszczowej. Teoretycznie za-
tem, powinniśmy bez problemów uno-
sić się na wodzie, zwłaszcza gdy płuca
są pełne powietrza. Najczęściej unie-
możliwia nam to wpadanie w panikę.
Wypróbujmy to na basenie: nabierzmy
powietrze w płuca, zanurzmy się, zwiń-
my się pod wodą w pozycję embrional-
ną, a woda wypchnie nas na powierzch-
nię jak korek. Prawo Archimedesa mó-
wi, że: na ciało zanurzone w cieczy dzia-
ła pionowa, skierowana ku górze siła
wyporu, której wartość jest równa cię-
żarowi cieczy wypartej przez to ciało.
Machanie rękami w takiej sytuacji czy
podnoszenie ich ponad powierzchnię
wody, zmniejsza wyporność i prowa-
dzi do utonięcia. Im większa jest obję-
tość ciała zanurzonego w wodzie, tym
lepsza jest nasza wyporność, a to zna-
czy, że ręce, nogi i tył głowy powinniśmy
spokojnie utrzymać pod powierzchnią
wody, a twarz nad powierzchnią. 

Niebezpieczny nurt 
Nurt rzeki to część masy wodnej w

korycie rzeki płynąca z największą
prędkością;  zależy głównie od rzeźby
dna koryta i stanu wody w rzece. Nurt
wytwarza się zwykle z powodu nie-
równości dna. Linia nurtu znajduje się
nie tylko na środku rzeki, lecz także
przemieszcza się od brzegu wypukłe-
go do brzegu wklęsłego. Wyjątkowo
niebezpieczną rzeką jest np. Świder,
ponieważ ma nieuregulowane dno. W
jednym miejscu woda tam sięga do ko-
lan, a kilka metrów dalej jest już bar-
dzo głęboko. Wszędzie możemy tra-
fić na bardzo silny nurt. Kiedy wpad-
niemy w wir nurtu, próbujmy poddać
się prądowi i położyć się na wodzie.
Woda po kilku minutach nas “wyrzu-

ci” i da szansę na spokojne dopłynięcie
do brzegu lub mielizny. 

Jak się nie utopić?
Człowiek topi się od trzech do sześciu

minut. Jest to rodzaj gwałtownego udu-
szenia, do którego dochodzi na skutek
zablokowania dróg oddechowych wo-
dą. Zacytuję tu opis procesu topienia
się w Gazecie Lubuskiej przygotowany
przez zawodowego ratownika:

“Człowiek topi się od trzech do sze-
ściu minut. Najpierw przez kilka sekund
topielec gwałtownie oddycha i może
wciągnąć niewielkie ilości wody do płuc.
Tonący stara się nie dopuścić do zachły-
śnięcia. Wpada w panikę. Potem zaczyna
się okres świadomego oporu. Trwa tak
długo, jak długo tonący jest w stanie po-
wstrzymać się przed wciągnięciem wody
do płuc. Może to być aż do jednej minu-
ty. Tonący stara się zatrzymać powietrze
w płucach. Wykonuje gwałtowne ruchy.
Zaczyna intensywniej oddychać i łyka
wodę. Zaczyna się trzecia faza, nasilo-
nych oddechów i trwa zazwyczaj około
60 - 90 sekund. Tonący wciąga coraz wię-
cej wody do płuc. Zanika odczuwanie
bodźców zewnętrznych jak np. tempe-
ratura i pobudliwość czyli komórki prze-
stają na te bodźce reagować i trwa to ko-
lejne 60 - 90 sekund. Tonący traci przy-
tomność i przestaje oddychać. To ostatni
moment na uratowanie mu życia.

Teraz też zaczyna się faza ostatnia.
Trwa około 30-50 sekund. Występuje tu
zazwyczaj kilka tzw. końcowych ru-
chów oddechowych, dziejących się po-
za świadomością osoby tonącej. Po tym
fakcie brak jest już jakichkolwiek ze-
wnętrznych przejawów życia. Zakoń-
czeniem tego okresu jest śmierć”.

Wszystkie przepisy znajdziemy na
stronach jednostek pilnujących bezpie-
czeństwa nad wodą oraz na tablicach
nad wodą.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/bez
pieczny-wypoczynek-nad-woda 

Bezpiecznego pobytu nad wspania-
łym błękitem wody!
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Szczodrość władzy przed lipcowym świętem

OOttwwaarrcciiee ooddbbuuddoowwaanneeggoo mmoossttuu PPoonniiaattoowwsskkiieeggoo,, 2222 lliippccaa 11994466..
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Jak się nie utopić w zbiornikach wodnych



1 1

Warszawa podpisała umowę na
obsługę systemu roweru miej-
skiego Veturilo w latach 2023-
2028. Warszawski system jest
największy w Polsce i jest jed-
nym z największych w Europie.
Po 11 latach funkcjonowania
przyszedł czas na gruntowne
zmiany – nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne i jeszcze wyż-
szą jakość usług.

– Veturilo zostaje z nami na kolejne 6
lat. Zmiany, jakie wprowadzamy, to nie
kosmetyka – to w praktyce zbudowanie
systemu miejskich rowerów od nowa, z
uwzględnieniem opinii rowerzystów i
wielu lat naszych doświadczeń. Każde-
go, kto jeszcze nie miał okazji jeździć ro-
werami Veturilo, gorąco do tego zachę-
cam, a stałych użytkowników zachęcać
nie trzeba. To wygodny i ekologiczny, a
także - co dziś ważne - tani środek ko-
munikacji – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy.

Do ogłoszonego w połowie maja
przetargu stanęła jedna firma – Nextbi-
ke GZM. Wykonawca spełnił rygory-
styczne wymagania przedstawione w
postępowaniu, dlatego Zarząd Dróg
Miejskich zdecydował o podpisaniu z
nią umowy na utrzymanie systemu w
latach 2023-2028.

Jednym z najważniejszych kryteriów
w postępowaniu było bieżące usuwanie
usterek oraz cykliczne przeglądy. Fir-
ma Nextbike zapewniła, że zepsute jed-
noślady będzie naprawiać w ciągu 12
godzin od momentu pojawienia się ich
na liście zgłoszeń, zaś usuwać usterki w
ramach podstawowych przeglądów

okresowych proponuje co 30 dni. Co
ważne, 10 proc. rowerowej floty mają
stanowić coraz popularniejsze elektry-
ki. Rowery tego typu znacząco ułatwia-
ją poruszanie się pod górę. Sprawdzą
się również na dłuższych dystansach.

– Zmiany w systemie Veturilo miały
nastąpić zdecydowanie wcześniej. Pla-
ny pokrzyżowała nam jednak pande-
mia. W tych trudnych czasach udało
się nam utrzymać funkcjonowanie sys-
temu w obecnym kształcie. Powoli wy-
chodzimy na prostą, czego dowodem
jest podpisanie umowy na zupełnie no-
we Veturilo. Zmiany konsultowaliśmy z
warszawiankami i warszawiakami, dla-
tego jesteśmy przekonani, że rower
miejski spełni oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników – mówi
Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich.

Warszawiacy wskazali 
kierunek zmian

Nowe Veturilo ma spełniać oczekiwa-
nia najbardziej wymagających użytkow-
ników. Podczas tworzenia opisu zamó-
wienia brany był pod uwagę głos miesz-
kańców, którzy wzięli udział w konsulta-
cjach społecznych w 2019 r. Po ogłosze-
niu przetargu do ZDM wpłynęło ponad
200 pytań od firm zainteresowanych
udziałem w postępowaniu. Pytano w
nich o szczegóły funkcjonowania rowe-
ru publicznego na najbliższych sześć lat.

Podczas konsultacji wiele osób ape-
lowało o rezygnację z dotychczasowych
stojaków z elektrozamkiem. Wycho-
dząc naprzeciw ich oczekiwaniom,
Warszawa zdecydowała o zupełnie no-

wej konstrukcji stacji. Elektrozamki
znikną ze stojaków, a ich funkcję przej-
mie unieruchamiająca rower blokada
na koło oraz odbiornik GPS. Będzie w
nie wyposażony każdy rower. Moduł
GPS będzie też wbudowany w stacje, co
pozwoli wyznaczyć „obszar stacji”, w
którym należy zwrócić rower.

Każdy z punktów wypożyczeń bę-
dzie teraz składać się ze zwykłych sto-
jaków o kształcie tzw. „odwróconego
U”. Te pozwalają na stabilne oparcie
ramy roweru. Stojaków będzie tyle, ile
rowerów, czyli minimum 3 tys. Wszyst-
kie stojaki będą własnością miasta. Dzię-
ki temu będą mogły służyć rowerzyst-
kom i rowerzystom również poza sezo-
nem Veturilo.

Ważną nowością będzie całkowita
rezygnacja z terminali komputerowych
stanowiących dziś jedną z form reje-
stracji w systemie, wypożyczania i zwro-
tu rowerów. Takie urządzenia są drogie
w eksploatacji, przydatne tylko dla nie-
wielkiej części użytkowników – od lat
ponad 90 proc. wszystkich wypożyczeń
odbywa się za pomocą wielojęzycznej
aplikacji mobilnej. Sama aplikacja, ale
też strona internetowa, również zosta-
ną objęte zmianami. Będą one zaprojek-
towane od podstaw zgodnie z najnow-
szymi trendami. Alternatywą dla ko-

rzystania z aplikacji będzie Miejskie
Centrum Kontaktu Warszawa 19115, z
którym usługa Veturilo będzie zinte-
growana. Miejsce terminali zajmą pro-
ste totemy informacyjne, w pięciu ję-
zykach, ustawione przy stacjach.

Zupełnie nowe rowery
Rowery dostarczone przez operato-

ra będą zupełnie nowe. Zgodnie z umo-
wą mają być to standardowe rowery
miejskie wyposażone w bagażnik i du-
że koła. Będę cechować się wysoką wy-
trzymałością na zużycie i zwiększoną
odpornością na zniszczenia, w tym do-
konywane przez wandali. Liczba ru-
chomych i łatwych do odkręcania czę-
ści zostanie zredukowana do minimum.

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji
maksymalnej do 5,5 tys. rowerów. War-
to jednak zaznaczyć, że ta liczba nie
uwzględnia stacji sponsorskich, które w
nowym systemie będą znacznie łatwiej-
sze i tańsze do postawienia z uwagi na
obniżone koszty infrastruktury. Dzięki
zaimplementowaniu geolokalizacji, wy-
znaczenie nowej stacji będzie wyma-
gało jedynie wkopania kilku stojaków i
wyznaczenia w systemie – po współ-
rzędnych geograficznych – kolejnej stre-
fy zwrotu/pobierania rowerów. Możli-
we będzie też ustawienie stacji tymcza-

sowych (na 48 godzin) przy okazji wy-
darzeń sportowych lub kulturalnych.
Zgodnie z zapisami umowy Warszawa
będzie mogła ustanowić maksymalnie
dziesięć takich stacji w roku.

Rdzeń systemu będzie stanowiło 3
tys. rowerów przypisanych do 300 sta-
cji na terenie całej Warszawy. Oprócz te-
go powróci możliwość finansowania
nowych wypożyczalni bezpośrednio
przez urzędy dzielnic, co funkcjonowa-
ło w poprzednich latach. Konstrukcja
nowej umowy zapewnia Warszawie
opcję dokupienia do 2,5 tys. rowerów,
czy to w ramach „stacji dzielnicowych”,
czy to w wyniku decyzji miasta.

Warszawiacy kochają Veturilo
System przetrwał czasy pandemii,

choć ograniczenia nakładane przez rząd,
praca zdalna oraz mniejszy miejski ruch
po raz pierwszy zatrzymały wzrosty ko-
rzystających. Zainteresowanie w dwóch
pandemicznych latach oscylowało na
poziomie 3 mln wypożyczeń. To wysoka
liczba, biorąc pod uwagę okoliczności.
Dla porównania – w 2019 r. było to pra-
wie dwa razy więcej. W czerwcu tego
roku padł absolutny dzienny rekord wy-
pożyczeń – 31 488. Ostatni raz, powyżej
30 tys. było 28 czerwca 2019 r. – czyli
jeszcze przed pandemią. z d m . w a w . p l

Na przykładzie sadowni-
ków z „Modrzewiny”, gm.
Tarczyn,  Polskę aktualnie
nawiedzają różne „nie-
szczęścia’. Pogodowe nie
dziwią, bo są niezależne
od człowieka. Gorzej jak
nieszczęściem  jest np.
urodzaj owoców. Dotyka
głównie rolników-sadow-
ników. Taka dziwna i
przykra w skutkach sytu-
acja wystąpiła w tym roku
podczas urodzaju w sa-
dach czereśniowych. Opi-
szę ten stan i skandal.

Bo taki ma miejsce i w tego-
rocznym urodzaju na czereśnie.
Obserwacje swoje opieram na
przykładzie sadów czereśnio-
wych w rejonie Grójca gm. Tar-
czyn i miejscowość Rembertów.

Przykład biorę z sytuacji, jaka
dotknęła sadownika ze Stowa-
rzyszenia Przyrodniczo-Łowi-
eckiego „Modrzewina”. Liczne
tu plantację czereśniowe są w
tym roku wręcz kapitalne, jak
chodzi o urodzaj na czereśnie.
Sadownicy tutejsi dali radę
ochronić czereśnie przed prze-
ciwnościami przyrody, dzików i
szpaków i przed chorobami  sa-
dów. Niestety nie mogą pora-
dzić ze zjawiskami zależnymi
od polityki i polskiej gospodar-
ki w rolnictwie.

-Po co rządowe zezwolenia na
import czereśni z Turcji (gorsza
jakość produktu)?

- Dlaczego brak w Polsce  or-
ganizacji skupu polskiego tego-
rocznego urodzaju na czereśnie?

-Dlaczego brak rządowego
starań o zorganizowanie właści-
wego skupu tego cennego su-
rowca do konsumpcji  bieżącej i
do przemysłu i przetwórstwa do-
mowego?

-Dlaczego rząd pozwala na sa-
mowolę cwaniaków i chaos  ce-
nowy na skupie czereśni (i nie
tylko)? Cena skupu 3-4 zł/kg, a
detal w Warszawie 12-18 zł/kg)?

-Brak inicjatywy, by pomóc
rolnikom w zbiorze tego cenne-
go owocu, jakim jest czereśnia!!!

Społeczne organizacje np. Ur-
synowska Rada Seniorów(URS)
podjęła wyjazdy seniorów i in-
nych chętnych mieszkańców
Warszawy do Rembertowa w ce-
lu zaopatrzenia się w czereśnie
na potrzeby domowe po znacz-
nie obniżonych cenach. Takie
zorganizowane  grupy mieszczu-
chów udają się do tarczyńskich
sadowników, seniorzy oferują
swoją robociznę. Bardzo prostą
i wręcz przyjemną przy cenie
skupu 5 zł/kg! Jako osoba 90-
letnia w ciągu godziny zerwa-
łem 8 kg czereśni!

Właściciel plantacji Paweł
Górski przy takiej pomocy miesz-
czuchów chce obronić swoje cze-
reśnie przed zniszczeniem,  jakie
miało miejsce w ub. roku jedynie
z braku „zrywaczy” i odbiorów
po „dziwnej ceny skupu”, oraz
w części zwrócić poniesione
koszty własne.

Niska cena skupu i własna (w
końcu nie tak trudna) robocizna
seniora - to cenna oferta dla osób
z miasta (Warszawy) chcących

dokonać własnych przetworów
domowych (pyszne dżemy na zi-
mę). Potrzebna jedynie chęć i or-
ganizacja takiego wyjazdu (30
km od Warszawy). Do takiej wy-
prawy na czereśnie potrzebny
jest jednak samochód (na 4 oso-
by). Kolejna grupa mieszczu-
chów z Warszawy na zbiór czere-
śni w Rembertowie tarczyńskim
zapowiedziała się na 14 lipca.

Załączam foto z takiego zorga-
nizowanego działania URS w
Rembertowie gm. Tarczyn  u sa-
downika Pawła Górskiego z

Rembertowa. Przykład wart na-
śladownictwa dla mieszczuchów
i sadowników, ale także dla rzą-
dzących  naszą gospodarką (w
sprawach cenowych).

To reakcja także na na szaleją-
cą inflację i drożyznę artykułów
spożywczych. Dla sadownika p.
Pawła Górskiego podziękowa-
nie za pomysł. 

Jeszcze czas na następne sko-
rzystanie z takiej oferty. 
Tel. 880037609.

S ł a w o m i r  L i t w i n
c z ł o n e k  U R S
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Skandal czereśniowy w sadowniczym zagłębiu

Miło nam poinformować, że w środę 6 lipca zawodnicy
Warszawskiego Klubu Kolarskiego całkowicie zdomi-
nowali finał ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w ko-
larstwie górskim (MTB) rozgrywany w Orawce.

Wśród kobiet triumfowała Alicja Matuła przed Hanną Mazurkie-
wicz. W gronie juniorów młodszych zwyciężył Maciej Jarosławski.
To historyczne zwycięstwa nie mające w przeszłości analogii. War-
szawski Klub Kolarski zwyciężył w klasyfikacji klubowej zdobywa-
jąc rekordową ilość punktów, a województwo mazowieckie wygra-
ło w klasyfikacji województw.

Jesteśmy dumni z naszych zawodników. Dziękujemy rodzicom,
trenerom i sponsorom za wsparcie jakie otrzymują ci młodzi, bar-
dzo zdolni zawodnicy. Z uwagą i nadzieją przyglądamy się ich dal-
szemu rozwojowi. B ł a ż e j  M a r e s z

Sukcesy Warszawskiego 
Klubu Kolarskiego
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Mija rocznica krwawej niedzieli z 1943 roku. Takim mianem określa się
zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu dokonywane przez oddzia-
ły UPA. Zaatakowano 99 polskich miejscowości. Napaści dokonywa-

no pod hasłem „Śmierć Lachom”. Polakom uniemożliwiono ucieczkę, po czym mor-
dowano ich oraz niszczono ich mienie i dobytek. Barbarzyństwo i bestialstwo nie
miało granic. Oprawcy prześcigali się w sposobach zadawania cierpienia swoim polskim sąsia-
dom. Używano broni i wszelkich narzędzi rolniczych, m. in. wideł, siekier, noży i wszystkiego
czym można zabić lub okaleczyć. Wsie palono, chcąc uniemożliwić ich ponowne zasiedlenie. Mor-
dy nie były spontaniczne, przeciwnie. Cała akcja była zaplanowana i skoordynowana przez nacjo-
nalistów ukraińskich. Tzw. nacjonalizm integralny zakładał odrzucenie suwerenności narodu na rzecz
władzy, która, mimo że działa w jego interesie, jest od niego niezależna. Tyle teorii, a praktyka od-
słoniła najciemniejsze obszary Ukraińców. W imię haseł narodowych rozpoczęto akcję mordowa-
nia ludności polskiej i „oczyszczenie” Ukrainy z elementów obcych. W efekcie czystek etnicznych
mordowano wszystkich, którzy nie byli Ukraińcami. Ofiarami stawali się też Ukraińcy, którzy po-
magali prześladowanym, ukrywali lub ostrzegali ich przed pogromem. Doszło do ludobójstwa na
niespotykaną skalę. Z różnych powodów zbrodnie te nie zostały dotąd jednoznacznie przez Ukra-
inę potępione. Ofiary nie doczekały się godnych pochówków. Spoczywają w większości w bezimien-
nych dołach. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, nie wiadomo też o wszystkich miejscach i oko-
licznościach kaźni, jaka spotkała Polaków oraz inne narodowości. 

Przy okazji rocznicy rzezi wołyńskiej rodziny pomordowanych, a także historycy, politycy, publi-
cyści i komentatorzy spodziewali się wyraźnego odcięcia od kultu osób odpowiedzialnych za ludo-
bójczą politykę ukraińską. Na Ukrainie zbrodniarze są traktowani jak bohaterowie, a ich gloryfiko-
wanie służy tworzeniu mitu założycielskiego suwerennego państwa, jednak odwoływanie się do pół-
prawd i zafałszowywanie historii nie ułatwia prawdziwego pojednania obu narodów. 

Niestety, bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń jest już coraz mniej, a młode pokolenie Ukra-
ińców niewiele wie o tamtych czasach. Informacje o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej
i innych narodach są pomijane. Eksponowana jest optyka, w której banderowców i oddziały UPA
przedstawia się jedynie jako obrońców przed agresją sowietów, komunistów i Niemiec. 

Niemniej, narracja oparta na fałszu i półprawdach wciąż znajduje zwolenników na Ukrainie. To
sprawia, że demony przeszłości wciąż są żywe i groźne. 

Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do powiedzenia kilku jednoznacznych, dobitnych słów ze
strony ukraińskich władz niż obchody rocznicy mordu na Wołyniu. Nie wiadomo, kiedy  pojawi się
kolejna taka szansa. 

Polacy mogą czuć się rozczarowani wypowiedziami i gestami przedstawicieli ukraińskich.
Choć zrobiono wyraźny krok na drodze do pojednania. Nie brak słów i gestów dyplomatycz-
nych, o czym świadczy udział ambasadora Ukrainy w obchodach Narodowego Dnia Pamię-

ci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. 
Brakuje jednak najważniejszego - wyraźnego odcięcia się Ukraińców od ludobójczej, nacjonali-

stycznej ideologii i potępienia jej przez prezydenta Ukrainy. Polacy właśnie tego oczekują. Tym bar-
dziej, że  niektóre środowiska ukraińskie próbują budować na nacjonalizmie podwaliny swojej toż-
samości państwowej. 

Dobre sąsiedztwo i prawdziwe pojednanie może nastąpić jedynie jeśli cała prawda w naszych re-
lacjach zostanie odsłonięta, nawet jeśli jest to prawda bardzo bolesna. I to zarówno dla jednej stro-
ny, jak i drugiej. Nie ma mowy o wybaczeniu, jeśli drażliwe kwestie pomijane są milczeniem, a fak-
ty pomijane. 

Jesteśmy na dobrej drodze do prawdziwego zbliżenia obojga narodów: Polaków i Ukraińców. Na-
paść na terytorium naszych sąsiadów to paradoksalnie wielka szansa do pojednania. Potrzebny jest
szczery dialog bez owijania w bawełnę. Czas skutecznie leczy rany, czego dowodem jest spontanicz-
na pomoc naszego społeczeństwa dla Ukrainy. Proces pojednania musi być jednak doprowadzony
do końca, bo inaczej kwestie naszych wzajemnych relacji będą wykorzystywane przez naszych wspól-
nych przeciwników i wrogów. 

Stepan Bandera, Roman Szuchewycz i Jewhen Konowalec nadal mają pomniki na Ukrainie.
Rzucają one cienie na stosunki polsko-ukraińskie. Obecność wielu Ukraińców w naszym kraju jest
dobrą okazją, aby relacje nasze budowane były na nowo. Tak też się dzieje. Ukraińcy nie mogą jed-
nak odrzucić przeszłości bez próby rozliczenia się z nią, bez refleksji na temat tego, co się wydarzy-
ło 79 lat temu. Zbrodnia wołyńska to nie jedyna czarna karta w naszych relacjach. Udział Ukraiń-
ców w pacyfikowaniu Warszawy po powstaniu to kolejna rana, która dotąd się nie zabliźniła. Oto
jeden z wielu tego przykładów. 

Niedługo po ukraińskim majdanie pomagałem budować symboliczne barykady na krakow-
skim przedmieściu przed kościołem Wizytek. Barykady te to rodzaj instalacji artystycz-
nej na temat Powstania Warszawskiego. Podszedł do nas młody Ukrainiec, chcąc poży-

czyć deskę. Mój przyjaciel znany artysta malarz odmówił stanowczo, wyjaśniając powód odmowy.
Otóż, kiedy wraz z matką wychodzili z Warszawy po powstaniu w kierunku Pruszkowa, był świad-
kiem bestialskiego mordu dokonanego przez jednego z Ukraińców. Ze względu na szczególne
okrucieństwo tego czynu oszczędzę czytelnikom szczegółów. Mały chłopiec, którym był wówczas
mój przyjaciel, zapamiętał to na całe życie. Początkowo chciałem pomóc Ukraińcowi. Po tym, co usły-
szałem, postanowiłem uszanować decyzję przyjaciela. To pokazuje, że przeszłość jest żywa nawet
po latach. 

Mimo że dzisiaj relacje polsko-ukraińskie są bardzo dobre, wciąż brakuje w nich przysłowiowej
kropki nad „”i. Bez niej wciąż będzie istniała zadra w naszych wzajemnych stosunkach. 

Do pojednania jeden krok. Trzeba go zrobić jak najprędzej…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Krok do pojednania

Całkiem niedawno polski siatkarz Michał Kubiak, charyzmatyczny kapi-
tan naszej mistrzowskiej drużyny, który został na szczęście wyłączony ze
składu kadry narodowej przez obecnego selekcjonera, skonfliktował się

był na boisku z jednym z graczy reprezentacji Iranu i ogłosił wszem i wobec, że
Irańczycy „to fatalni, złośliwi, chamscy ludzie i dla niego ten naród jest skreślo-
ny”. Dla mnie tego typu wypowiedź świadczy o tym, że to Kubiak jest fatalnym, złośliwym i cham-
skim gościem, który bez powodu obraził nację istniejącą od końca II tysiąclecia p.n.e. Przodkowie
Kubiaka na terenie dzisiejszej Słowiańszczyzny żyli wówczas w jaskiniach. Nieustanna nagonka me-
dialna na Iran, krytyka polityczna oraz oskarżenia o wspieranie terroryzmu czynią z dawnej Per-
sji miejsce wrogie dla turystów. Okazuje się jednak, że obraz kreowany przez polityków i media ma
niewiele wspólnego z rzeczywistością, o czym można przekonać się,  odwiedzając kolebkę jednej
z najstarszych kultur świata. To media i zachodni politycy wykreowali Iran jako kraj pełen muzuł-
mańskich ekstremistów, niemyślących o niczym innym,  jak tylko o likwidacji Izraela oraz wojnie
jądrowej z USA. Wpływowe media są w większości w rękach żydowskich, podobnie jak wielkie in-
stytucje finansowe, więc wzięty pod obcasy Iran nie ma szans na zaprezentowanie w 100 procen-
tach gospodarczego potencjału oraz walorów turystycznych i kulturowych. 

Niewiedza i nieuzasadniony strach powodują, że niewielu turystów odwiedza ten piękny kraj roz-
ciągający się od Morza Kaspijskiego do Zatoki Perskiej. Był tam mój dobry kolega i wrócił zachwy-
cony. Wspaniałe zabytki (Muzeum Kaligrafii Rezy Abbassi, Muzeum Ceramiki, Muzeum Dywanów,
Muzeum Archeologiczne, jedyna w swoim rodzaju kolekcja klejnotów koronacyjnych Iranu, a
szczególnie Muzeum Sztuki Współczesnej z najbogatszym zbiorami zachodniej sztuki poza Euro-
pą i USA, czy pałace ogrodowe Czterdzieści Kolumn i Osiem Rajów) to jedno, a życie towarzyskie
i rozrywka, to drugie. Iran nie jest krajem, do którego przyjeżdża się na nocne balangi i pijaństwo.
Nie znaczy to jednak, że panuje tam nuda i kompletna posucha. Amatorzy „marychy” znajdą nie gor-
sze pole do popisu niż w Holandii, bowiem hodowla konopi indyjskich na własny użytek nie jest w
Iranie karana. „Zioło” opatrzone podobizną Boba Marley`a można kupić w… sklepach z pamiąt-
kami. Natomiast z twardymi narkotykami lepiej nie mieć w tym kraju do czynienia, bo produkcja
i ich sprzedaż są zagrożone karą śmierci. Uważam takie rozwiązanie za mądre i przemyślane. Ko-
lega mówi, że ograniczenia narzucone przez szariat nie miały dla niego jako turysty specjalnego zna-
czenia, a pędzona w domach „księżycówka” ma wyborny posmak.

Wużywanym w Iranie języku farsi nazwa Polski to Lahestan. Nazwanie zaś Irańczyka Ara-
bem świadczyłoby o braku elementarnej wiedzy w kwestiach historycznych i społecz-
nych. Jedynym elementem łączącym Arabów i Persów jest islam, choć wyznają oni od-

mienne jego odłamy. Życie w Iranie toczy się stosunkowo wartko i wedle zasady, że kiedy obywa-
telowi zakazuje się czegoś systemowo, skutek jest odwrotny. Irańczycy bawią się na piknikach i „do-
mówkach”, ale są miasta, jak na przykład Sziraz w południowym Iranie u podnóża gór Zagros, gdzie
do późnych godzin nocnych tętni życie, a z barów i bistro dochodzi zachodnia muzyka. Goście nie
różnią się ubiorem i zachowaniem od Europejczyków, może tylko wykazują ciut większą wstrzemięź-
liwość. Bogata progenitura miejscowych nababów świeci w oczy złotymi zegarkami i łańcuchami
na szyjach, a wiele kobiet nie nosi hidżabu, czyli chusty zakrywającej włosy. Pewien znany podróż-
nik napisał: „Nie myślcie, proszę, że zwiedzanie Iranu to balansowanie na krawędzi ryzyka. Miesz-

kańcy tego cudownego kraju za-
sługują na to, by ich odwiedzić i
docenić piękno Persji bez nieuza-
sadnionych uprzedzeń. Prawda
medialna bowiem bardzo często
nawet nie ociera się o prawdę
prawdziwą”. 

Jestem od dawna fanem Ira-
nu, m. in. kibicuję siatkarskiej
drużynie tego kraju (o ile nie ry-
walizuje z naszą drużyną naro-
dową). Jestem także fanem Kuby,

ponieważ oba kraje cierpią z powodu amerykańskich sankcji, jednak dzielnie to znoszą. Byłem na
Kubie, w Iranie jeszcze nie, ale właśnie tam planuję ostatnią podróż mojego życia. I guzik mnie in-
teresuje, że na Kubie jest komunizm, a w Iranie szariat. 

C hodzi o społeczeństwo i kraj – niewyobrażalne piękno „Perły Karaibów”, tajemniczy,
nieskalany zachodnią cywilizacją Orient oraz wspaniałych, gościnnych Kubańczyków
i Persów. Niestety, ostatnio gruchnęła w mediach wiadomość jakoby Iran miał przeka-

zać Rosji kilkaset sztuk rodzimych dronów bojowych i już pod koniec lipca rozpocząć szkolenie
sił rosyjskich w zakresie ich obsługi. W komunikacie irańskiej agencji prasowej IRNA nie ma jed-
nak na ten temat żadnych doniesień. Prawda to, czy kolejna brudna zagrywka sterowanych z
Izraela mainstreamowych mediów, by uniemożliwić rysujące się zbliżenie pomiędzy Iranem a
Zachodem? Jeśli okaże się to prawdą, to z dnia na dzień przestanę być fanem Iranu. Polityka
polityką, ale popieranie w jakiejkolwiek formie agresora z Kremla musi rodzić dzisiaj powszech-
ny sprzeciw i gniew. Potwierdzono natomiast oficjalną wizytę kremlowskiego watażki w Tehe-
ranie. Wizyta ma służyć “zacieśnieniu współpracy gospodarczej” pomiędzy Rosją i Iranem. W
spotkaniu weźmie także udział turecki przywódca Recep Erdogan. Jeśli faktycznie dojdzie do
zbliżenia Iranu z Rosją,  przywódcy zachodnioeuropejscy będą musieli przełknąć gorzką piguł-
kę, ponieważ chodząc na pasku Waszyngtonu i Tel Awiwu oraz popierając sankcje gospodarcze,
sami wpychają Persów w ręce Putina. 

Dlatego niezmiernie ucieszyłem się, kiedy pierwszy raz od prawie 8 lat członek polskiego rzą-
du udał się do Teheranu, by dopilnować każdej okazji na dywersyfikację dostaw ropy do Polski.
Mam nadzieję, że minister Zbigniew Rau nie wystraszy się medialnej histerii wywołanej przez za-
chodnie media sensacyjnymi doniesieniami o planowanym spotkaniu prezydenta Iranu Ebrahi-
ma Ra`isi`ego z Putinem. Czas najwyższy, byśmy zaczęli wreszcie dbać o własny interes. Repu-
blika Islamska ma więcej zasobów ropy naftowej niż Irak, Rosja czy USA. Natomiast gazu ziem-
nego – najwięcej na świecie. Gdyby zdjęto embargo, Iran zalałby ropą i gazem całą Europę, po-
wodując znaczny spadek cen tego surowca, a tego wyglądają coraz bardziej umęczeni galopują-
cą inflacją i recesją mieszkańcy Starego Kontynentu. Ale nie Arabowie i Izrael. Dawna Persja po-
strzegana jest przez Izrael jako śmiertelny wróg, a w połowie XX wieku na 31 banków inwesty-
cyjnych aż 78 proc. należało do żydowskich rodzin. Nie inaczej jest dzisiaj. Bankierzy zaś to naj-
silniejsza grupa nacisku. Wpływają na stosunki międzyludzkie, wojny, rewolucje oraz kierunki
rozwoju, zmonopolizowali przepływ światowych kapitałów i stoją za wieloma konfliktami mię-
dzy państwami, by potem rozliczać kontrybucje.  Żydowska dominacja w światowych finansach
jest tak duża, że Iran został całkowicie wycięty z rynku finansowego. Zamrożono wielomiliardo-
we irańskie aktywa, więc pozbawiony do nich dostępu kraj zmuszony jest do skupowania walut
i złota po wysokich cenach. 

B iały Dom musi liczyć się z silnym i wpływowym żydowskim lobby działającym w Sena-
cie i Kongresie, ponieważ pozycja Demokratów i samego Bidena jest bardzo krucha.
Wspiera ich bowiem minimalna większość, którą można stracić po wyborach do Kon-

gresu w listopadzie 2022 r. Dlatego dla Amerykanów Izrael jest ważniejszy niż tanie paliwo dla
Europy. W zamian za zniesienie sankcji Teheran obiecał ograniczenie programu wzbogacania
uranu i gromadzenia zapasów materiałów jądrowych, co dla wielu krajów UE – w tym Polski –
stało się pretekstem do podjęcia prób mających na celu ocieplenie stosunków z Teheranem i lob-
bing na rzecz zniesienia sankcji. Reakcja mainstreamowych mediów jest natychmiastowa –
Iran ma dostarczyć Rosji bojowe drony, co wyklucza go jako partnera do jakichkolwiek rozmów
z Zachodem. Ciekawe co teraz? Czy utrzymując sankcje i nadal izolując Iran na arenie między-
narodowej, Zachód na dobre wepchnie Persów w łapy Putina?  „Ustaliliśmy, że jak tylko dojdzie
do szczęśliwej konkluzji negocjacji dotyczących porozumienia nuklearnego z Wiednia, podej-
miemy szeroko zakrojoną współpracę gospodarczą z Iranem” – poinformował minister Zbigniew
Rau. Oby się udało.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Rząd polski słusznie robi perskie oko

„Iran nie jest krajem, do którego
przyjeżdża się na nocne balangi
i pijaństwo. Nie znaczy to 
jednak, że panuje tam nuda 
i kompletna posucha. Amatorzy
„marychy” znajdą nie gorsze 
pole do popisu niż w Holandii”

Raz się Boris spotkał w pubie z Mateuszem.
- Głupia sprawa – rzekł. – I teraz jest mi wstyd.
Raz skłamałem. Zrezygnować z funkcji muszę

I niebawem już opuszczę Downing Street.

- U nas wcale byś nie musiał abdykować
- rzekł Mateusz, najwyraźniej dziwiąc się.

W naszym kraju jest prawdziwa wolność słowa.
W Polsce premier może kłamać ile chce.

Z ostatniej chwili!
Wiadomości dla was mam z ostatniej chwili!

Kraj – bankrutem! Sytuacja jest napięta.
Wielki chaos. Ludzie w końcu się wkurzyli.

Protestują. Pogonili Prezydenta!

Trzymam kciuki, obserwując bieg wydarzeń.
Tłum chce przejąć z rąk oszustów rząd i banki.

Co się dalej będzie działo? Czas pokaże.
Śledźmy nowe doniesienia ze Sri Lanki.

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
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W Polsce jest prawdziwa 
wolność słowa...
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Ukraina od czasów Kata-
rzyny II poddana została
brutalnemu procesowi ru-
syfikacji. W zróżnicowa-
nych etnicznie miastach.,
szczególnie w Zagłębiu Do-
nieckim i Charkowie wła-
dze rosyjskie prowadziły
politykę kolonizacji przez
osadzanie w nich Rosjan.

I stotny wpływ na rozbu-
dzenie świadomości na-
rodowej Ukraińców  za-

mieszkujących na terenie Rosji
miała demokratyczna rewolu-
cja marcowa 1917 r. Umożliwi-
ła ona powstanie Centralnej Ra-
dy Ukrainy pod przewodnic-
twem  Hruszewskiego. Wyło-
niony przez nią Sekretariat Ge-
neralny zaczął tworzyć admini-
strację państwową skonflikto-
waną z Rządem Tymczasowym.
Po rewolucji październikowej
proklamowano powstanie Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej. De-
klarowała ona pokój z państwa-
mi centralnymi potwierdzony w
lutym 1918 r. w brzeskim  trak-
tacie pokojowym, który obiecał
Ukraińcom Ziemię Chełmską i
część Podlasia. Wywołał on po-
wszechną akcję protestu  ponad
podziałami partyjnymi, w Pol-
sce. Uległy wobec Niemców ata-
man P. Skoropadski, który wpro-
wadził sądy wojenne, rekwizy-
cję żywności, lekceważąc po-
trzebę reformy rolnej, był zmu-
szony 14 grudnia 1918 chronić
swoje życie w Berlinie.

13 listopada  tegoż roku dzia-
łacze Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej powołali  Ukraiński Dy-
rektoriat pod przewodnictwem
Wynniczenki, a następnie S. Pe-
tlury i rozpoczęli powstanie na-
rodowe przeciwko bolszewickiej
Radzie Komisarzy Ludowych,
która anulowała traktat brzeski.

6 stycznia 1919 r proklamowa-
no w Charkowie powstanie Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki
Rad. Symon Petlura (1879-1926)
był ukraińskim działaczem nie-
podległościowym, politykiem,
atamanem.  Był więziony za dzia-
łalność niepodległościową  przez
władze carskie. W 1903 r. uciekł
do Lwowa, gdzie związał się z so-
cjalistami ukraińskimi.  W  1905
wrócił do Kijowa i redagował so-
cjalistyczne  „Słowo”, a od 1912 r
pismo „Ukraińskaja Źizń” w Mo-
skwie. Po wybuchu rewolucji paź-
dziernikowej  walczył  o niepod-
ległą  Ukrainę jako przewodni-
czący  Ukraińskiego Komitetu
Wojskowego, a następnie jako
członek Dyrektoriatu. Po obaleniu
hetmana  Skoropadzkiego, któ-
ry przeszłość Ukrainy  łączył z
Niemcami, ogłosił się głównym
atamanem Ukrainy  i wkrótce
przyszłość Ukrainy widział we
wspólnej walce z bolszewikami,
prowadzonej przez Polskę – so-
juszniczkę zwycięskich mocarstw,
które pokonały mocarstwa cen-
tralne, na czele z Niemcami.

Gdy Ukraińcy znaleźli się
w kleszczach wojsk
bolszewickich i deniki-

nowskich, a ich terytorium było
w większości okupowane przez
przeciwników niepodległej Ukra-
iny, udało się Petlurze przekonać

większość Dyrektoriatu Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej do wy-
słania 3 października 1919 r. do
Warszawy (po zakończeniu woj-
ny polsko-ukraińskiej o Lwów,
Galicję Wschodnią  i Wołyń) de-
legacji Dyrektoriatu na czele  z
Leonidem P. Poniatienko, zastą-
pionym  30 października na au-
diencji w Belwederze u Piłsud-
skiego  przez  Andrija Lewickie-
go. „ Piłsudski stwierdził, że ko-
nieczne jest ustanowienie, jak
najbardziej przyjaznych stosun-
ków pomiędzy Polską a Ukrainą,
gdyż dany moment i wymogi
chwili nie pozwalają na stratę
czasu. Mówiono o współpracy
wojskowej przeciwko Rosji i wie-
lu zagadnieniach  wiążących się
z tą sprawą.”

Wczasie kryzysu gabi-
netu Ignacego Pade-
rewskiego w począt-

kach grudnia 1919 r.  Piłsudski,
w rozmowach z grupą posłów z
Galicji Wschodniej, podkreślał,
że konieczne jest dążenie do po-
rozumienia z Ukraińcami nieza-
leżnie od  przyszłego statusu Ga-
licji. Tego wymaga polska racja
stanu, ze względu na imperialną
politykę Rosji bolszewickiej.

W dniu 2 grudnia 1919 r w
Kamieńcu Podolskim, siedzibie
rządu Ukraińskiej  Republiki Lu-
dowej,  ukazała się  jego deklara-
cja o potrzebie współpracy pol-
sko- ukraińskiej w walce z Ar-
mią Czerwoną w obronie  nie-
podległości obu narodów. Zgod-
nie z tą deklaracją, do Warszawy
przybył ataman Petlura,  głowa
Dyrektoriatu, który w czasie roz-
mowy w Belwederze, rozpoczę-
tej 9 grudnia  o godzinie 20.30,
a zakończonej o 5 rano 10 grud-
nia  1919 r. omawiał sprawy
związane ze stosunkami wza-
jemnymi, kwestię rosyjską, roz-
budowę ukraińskich sił zbroj-
nych i powołania Sekcji Wojsko-
wej przy Misji Dyplomatycznej
Ukraińskiej Republiki Ludowej
w Warszawie. Piłsudski  otrzy-
mał memoriały Naczelnego Do-
wództwa Armii Ukraińskiej, Mi-
nisterstwa  Spraw Wojskowych i
Zagranicznych  URL. W dniu 3
styczna 1920 r. Piłsudski  w roz-
mowie z delegacją ludności Po-
dola, której przewodził Witold
Zaleski, dowiedział się o opła-
kanym stanie gospodarczym te-
go regionu, w znacznym stop-
niu zasiedlonego przez Polaków.
„W sprawie  kwestii ukraińskiej
Piłsudski stwierdził, że sytuacja
tam jest  bardzo skomplikowana.
Kraj ten jest w trakcie powsta-
nia, to przeciwko  bolszewikom,
to przeciw Denikinowi. Trudno
jest zrozumieć, czego Ukraińcy
chcą ostatecznie. Ludność jest
uzbrojona i stan umysłów jest
bardzo niebezpieczny.”

W tym czasie na fron-
cie bolszewickim
Polska  był w stanie

obronny. Nie była przygotowana
do kampanii zimowej ze wzglę-
du na trudności aprowizacyjne,
kłopoty sanitarne, brak ekwi-
punku i sprzętu.

25 lutego 1920 r  ataman
główny  Semen Petlura w lokalu
Sekcji Wojskowej Ukraińskiej  Mi-
sji Dyplomatycznej (Warszawa
aleja Róż 6/9) zorganizował na-
radę nad opracowaniem  wytycz-
nych, dotyczących współpracy
wojskowej Ukraińskiej Republiki
Ludowej z Rządem Polskim i je-
go instytucjami wojskowymi.
Wytyczne te pozytywnie ocenił
Piłsudski. W ich opracowaniu to-
warzyszyli Petlurze: minister
spraw wojskowych płk Salskij,
szef Misji gen. Wiktor Zieliński,
gen.  Junakiw i płk   Didikowski. 

W dniu swoich imienin 19
marca 1920 r. Piłsudski gościł w
Belwederze, po raz pierwszy,
siedmioosobową delegację Sek-
cji Wojskowej Misji Dyploma-
tycznej  Ukraińskiej Republiki
Ludowej  z gen Wiktorem Zie-
lińskim na czele „ Fakt ten stano-
wił poważny przełom   między
oboma narodami, wskazówkę
dla postronnych obserwatorów
co do rysującej się realnie moż-
liwości współdziałania  w kie-
runku budowy niezależnego
państwa ukraińskiego we współ-
pracy z Rzecząpospolitą.”

Nie wierząc w szczerość
intencji pokojowych
rządu bolszewickiego

w  związku z rozmowami w tej
sprawie w Borysowie, Piłsudski,
przed wydaniem rozkazu w dniu
17  kwietnia 1920 r.  o uderzenia
na Wołyń i Podole, prowadził
rozmowy 20 stycznia 1920 r.  z
Andrejem Liwickim – z Ukraiń-

skiej Misji Dyplomatycznej, w
sprawie ukraińskiego mienia
przejętego przez Wojsko Polskie,
a następnie13 kwietnia w spra-
wie układu politycznego z Ukra-
ińską Republiką Ludową

21 kwietnia  została podpisa-
na w Warszawie umowa poli-
tyczną między Rządem Rzeczy-
pospolitej  Polskiej a Rządem
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Umowa ta stanowiła:

A rtykuł I: „Uznając  pra-
wa Ukrainy  do nieza-
leżnego   bytu pań-

stwowego  na terytorium w gra-
nicach, jakie będą one na pół-
noc, wschód i południe określo-
ne  na zasadzie umów Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej z gra-
nicznymi z nią  z tych stron sąsia-
dami, Rzeczpospolita  Polska
uznaje Dyrektoriat niepodległej
Ukrainy z głównym atamanem
panem Semenem Petlurą na
czele za zwierzchnią władzę
Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł III: Rząd Polski  przy-
znaje Ukrainie  terytorium na
wschód od linii granicznej w art.
II niniejszej umowy (Zbrucza,
Prypeci do jej ujścia p. m) do gra-
nic Polski z roku 1772 (przedro-
zbiorowej), które Polska już po-
siada lub odzyska od Rosji drogą
orężną lub dyplomatyczną.

Artykuł V: Prawa narodowo-
kulturalne, jakie Rząd Polski za-
bezpieczy obywatelom narodo-
wości  ukraińskiej  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będą
w nie mniejszym stopniu zabez-
pieczone obywatelom narodo-
wości polskiej w granicach Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej i od-
wrotnie,

Artykuł VI: Zostają zawarte
umowy ekonomiczno- handlo-
we  między Rzecząpospolitą Pol-

ską a Ukraińską  Republiką Lu-
dową. Sprawy agrarne będą  roz-
wiązane przez konstytuantę. Do
chwili zwołania konstytuanty
prawne stanowisko właścicieli
ziemskich narodowości określa
się  na zasadzie  specjalnego po-
rozumienia między Rzecząpo-
spolitą  Polską a Ukraińską Repu-
bliką  Ludową.

A rt. 7: Zostaje zawarta
konwencja wojskowa ,
która stanowi część in-

tegralną  niniejszej umowy. W
dniu podpisania powyższej umo-
wy Piłsudski odbył dłuższą roz-
mowę z Petlurą. „Omawiano
sprawy związane z współdzia-
łaniem  wojskowym i politycz-
nym  w perspektywie  bliskiej
ofensywy  na kierunku kijow-
skim. Marszałek  zapoznał się
także z odezwą URL  „Do Naro-
du Ukraińskiego”, której tekst
bardzo mu się podobał. Długość
spotkania świadczyła wymow-

nie o znaczeniu, jakie przywiązy-
wał do niepodległości Ukrainy”.

24 kwietna 1920 r podpisana
została w Warszawie zapowia-
dana w umowie politycznej kon-
wencja wojskowa, traktowana
jako konwencja tymczasowa.
Podpisali ją  z ramienia polskich
władz wojskowych  mjr Walery
Sławek i kpt Wacław Jędrzeje-
wicz. W imieniu władz ukraiń-
skich  gen. Włodymir Sinkler i
ppłk Didkowski.  Czytamy w
niej: „Z chwilą rozpoczęcia
wspólnej akcji  przeciwko bol-
szewikom Rząd  Ukraiński  zobo-
wiązuje się dostarczyć  w naturze
niezbędnych artykułów  żywno-
ściowych  dla armii polskiej, ope-
rującej na tym terenie, w ilości
zgodnej z planem operacyj-
nym...na podstawie norm wy-
żywieniowych  obowiązujących
w Wojsku Polskim i potrzebne
podwody ...W razie  niedostar-
czenia  przez Rząd Ukraiński po-
trzebnych produktów, komisarz
cywilny ukraiński  w porozumie-
niu z intendenturą dywizji (ar-
mii) przeprowadzi  rekwizycję
potrzebnych artykułów wśród
ludności miejscowej, rozracho-
wując się kwitami  rekwizycyjny-
mi, opłacanymi  i zagwaranto-
wanymi przez Rząd Ukraiński  i
wystawionymi  w dwóch języ-
kach: polskim i ukraińskim... 

N aczelne Dowództwo
Wojska Polskiego zo-
bowiązuje się dostar-

czyć dla wojsk ukraińskich broni,
amunicji, ekwipunku i odzieży w
ilości potrzebnej dla trzech dywi-
zji wedle etapów przewidzia-
nych dla polskich dywizji ze
wszystkimi ich sanitarnymi i in-
nymi tyłowymi zakładami  i po-
stawić te przedmioty zaopatrze-
nia dyspozycji ukraińskiego Mi-

nisterstwa Spraw Wojskowych...
Cała zdobycz kolejowa, z wyjąt-
kiem pociągów pancernych
wziętych w boju, a także inne
zdobycze, oprócz ruchomej
wziętej w boju, stanowią wła-
sność państwa ukraińskiego.
Szczegóły zostaną określone
osobną umową”. 

26 kwietnia 1920 r Piłsudski
wydał odezwę  do mieszkańców
Ukrainy, której projekt przygo-
tował mjr Ignacy Matuszewski,
szef Oddziału II Sztabu General-
nego. Czytamy w niej: „Razem z
wojskami polskimi wracają na
Ukrainę  szeregi walecznych jej
synów pod wodzą atamana
głównego Semena Petlury, któ-
re w Rzeczpospolitej Polskiej
znalazły schronienie i pomoc  w
najcięższych  dniach próby dla
ludu ukraińskiego... Wzywam
naród ukraiński i wszystkich
mieszkańców tych ziem, aby nio-
sąc cierpliwie  ciężary, jakie trud-

ny czas wojny nakłada, dopomo-
gli w miarę sił swoich wojsku
Rzeczypospolitej Polskiej w ich
krwawej walce o ich własne ży-
cie i wolność.”

Mobilizacja do armii
Ukraińskiej Republi-
ki Ludowej przebie-

gała z dużymi oporami. Obej-
mowała ona jeńców z niedaw-
no zakończonej wojny polsko-
ukraińskiej, Strzelców Siczo-
wych, powołanych przez byłe
władze austriackie i byłych żoł-
nierz Armii Czerwonej, wziętych
do niewoli. Strzelcy Siczowi pod-
legali władzom Zachodniej
Ukraińskiej Republiki Ludowej,
której prezydentem był  Euge-
niusz Petruszewicz. Po wypar-
ciu ich  za Zbrucz oddali się do
dyspozycji armii Denikina. Po jej
rozbiciu złożyli broń  XII Armii
bolszewickiej, która stworzyła z
nich trzy brygady. Podczas ofen-
sywy polskiej – podolskiej i ki-
jowskiej – poddali się armii pol-
skiej. Część z nich weszła do ar-
mii Petlury,  a w lipcu 1920 r,
przeszła granicę czeską, mani-
festując wrogość do sojuszu pol-
sko-ukraińskiego.

Wśród trudności akcji mo-
bilizacyjnej do armii Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej wy-
mienić należy:

- strukturę społeczną Ukrainy
1920 r., obawę przed powrotem
polskiego ziemiaństwa, po rebe-
lii chłopskiej 1917/1918 r i domi-
nacji Polaków w elitach inteli-
genckich;

- pamięć o bolesnych doświad-
czeniach wojny polsko- ukraiń-
skiej1918-1919 r;

- brak nowoczesnej świado-
mości obywatelskiej u znacznej
części chłopskiego społeczeń-
stwa ukraińskiego ;

- silne rozbicie polityczne
zwolenników nieodległej Ukra-
iny; budowania jej przyszłości w
oparciu Niemcy, Polskę, państwa
Ententy. Brak dominującej siły
politycznej;

- znaczne wpływy  ruchu ko-
munistycznego w 1920 r, zwo-
lenników Ukrainy sowieckiej,
czego wyrazem był stosunkowy
duży udział żołnierzy pochodze-
nia ukraińskiego , o słabym po-
czuciu narodowym, w Armii
Czerwonej; 

- wojenna pauperyzacja
znacznej części społeczeństwa
ukraińskiego w wyniku okupa-
cyjnych  zarządzeń wojsk nie-
mieckich, austriackich, armii De-
nikina i Wrangla i także rekwizy-
cyjnych zarządzeń armii polskiej
i ukraińskiej. Wielu żołnierzy
tych armii, często głodnych i źle
odzianych, wbrew dowódcom,
dokonywało grabieży dóbr pry-
watnych.

Mimo tych trudności
siła Armii Ukraińskiej
Republiki Ludowej

w czasie zwycięskiej fazy kampa-
nii kijowskiej osiągnęła  liczbę
20 tys. żołnierzy, którzy lojalnie
wspierali w walce działania pol-
skich oddziałów, nieraz w posta-
ci działań na tyłach wroga w od-
działach partyzanckich.

8 maja 1920 r. zwycięskie od-
działy polskie i ukraińskie wkro-
czyły do Kijowa, biorąc udział
we wspólnej defiladzie. 

„17maja 1920 r. ataman głów-
ny Petlura uroczyście przyjmo-
wał Piłsudskiego w Winnicy, w
Białej Sali gmachu Rady Miej-
skiej. W odpowiedzi na powita-
nie  reprezentantów  ukraińskie-
go społeczeństwa Piłsudski  „
przypomniał, że Polska i Ukraina
przeżyły  ciężką niewolę. Wolna
Polska nie może być  istotnie
swobodną, dopóki naokoło  pa-
nuje wciąż hasło  niewolnicze-
go poddania woli narodowej
przemocy, terroru. Polska, osią-
gnąwszy  największy skarb na
ziemi, to jest  wolność, zdecydo-
wała się odrzucić wszystko to,
co wolności zagraża, jak najdalej
od swych granic. I w błysku i na-
szych  bagnetów i naszych szabel
nie  powinniście  widzieć nowe-
go narzucenia  cudzej woli .
Chcę, abyście  w nim widzieli
odblask swej wolności. Niech ży-
je wolna Ukraina!” 

Nazajutrz  w rozentuzjazmo-
wanej Warszawie, w imieniu Ar-
mii Ukraińskiej witał Piłsudskie-
go  gen. Leonid Michajłow,
współorganizator początkowych
rozmów o współpracy polsko-
ukraińskiej z 30 października
1919 roku.

Po rozpoczęciu kontr-
ofensywy Armii Czer-
wonej, szczególnie groź-

nej na froncie ukraińskim ze
względu na działania Armii Kon-
nej Budionnego, Piłsudski roz-
mawiał z Petlurą 16 lipca 1920 r.
w okolicach Zamościa, skutecz-
nie bronionego m. in. przez od-
działy ukraińskie.

W ostatnich dniach lipca 1920
r. przyjechała do Warszawy  de-
legacja  Kozaków kubańskich z
atamanem Ignacym Biłym. Zło-
żył on ofertę współpracy z Pol-
ską, skierowanej przeciwko Ro-
sji białej i czerwonej. Delegacja
został przyjęta przez Piłsudskie-
go 11 sierpnia. Rozmawiała ona
z gen. Weygandem i kilkakrot-
nie z szefem Ukraińskiej Misji
Wojskowej w Warszawie gen.
Wiktorem Zielińskim, z którym
7 sierpnia podpisała układ o
współpracy z Ukraińską Repu-
bliką Ludową. 
(Dalsza część ar t ykułu za t ydzień)

Stosunki polsko-ukraińskie w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 (I)
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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

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

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 MMaarreekk WWooźźnniiaakk
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

Trzykrotny mistrz Europy
w rajdach samochodo-
wych, 92-letni przedsię-
biorca warszawski Sobie-
sław Zasada, wraz ze
swym pilotem, 96-letnim
Longinem Bielakiem god-
nie uczcili 50. rocznicę
rozpoczęcia w Bielsku pro-
dukcji Fiata 126p. 

To autko, nazwane „malu-
chem”, odegrało w latach 70-
tych zasadniczą rolę w zmoto-
ryzowaniu społeczeństwa pol-
skiego, długo utrzymywanego
w zgrzebnej kulturze technicznej
socjalizmu. Rozpoczęty w Biel-
sku rajd honorowy na trasie
1495 kilometrów trwał cztery
dni. Tak pisze o tym przedsię-
wzięciu specjalny korespondent
Grupy Zasada – Janek Żdżarski:

– W wyprawie zorganizowa-
nej przez Automobilklub Kra-
kowski i klub fanów Malucha
126Hooligans, wzięło udział 12
Fiatów 126. Załoga Zasada/Bie-
lak jechała modelem z 2000 ro-
ku z limitowanej do 1000 sztuk
ostatniej serii Happy End, który
Zasada kupił dla jednego ze swo-
ich wnuków. Nie jest to pierwsza
wyprawa tej załogi Małym Fia-
tem. W styczniu 1975 roku prze-
jechali trasę rajdu Monte Carlo.

Na początku obawiałem się nie-
co o samochód, ale na szczęście
cało i zdrowo dojechaliśmy do ce-
lu. Ta wyprawa to była też w pew-
nym sensie podróż sentymental-
na. Na wielu odcinkach trasy, któ-
rą jechaliśmy, ścigałem się w daw-
nych latach podczas rajdów – po-
wiedział Zasada w Turynie. 

Jego współtowarzysz Longin
Bielak, honorowy prezes Auto-
mobilklubu Polski stwierdził zaś:
– Bez problemu zniosłem całą
podróż, miałem świetne wspar-
cie całej załogi. Najcięższe mo-
menty to były zmiany warun-
ków pogodowych: od 4 stopni i
deszczu w okolicach Grossglock-
nera po 31-stopniowy upał we
Włoszech, co w małym aucie bez
klimatyzacji mocno dawało się
we znaki. 

Warto dodać, że droga prowa-
dziła między innymi trasą Hochal-
penstrasse na wysokości 2500 m
n.p.m. wokół lodowca Grossglock-
ner. Załoga po drodze zatrzyma-
ła się w Wiedniu w siedzibie klu-
bu Steyr Pucha, gdzie wystawio-
ne jest auto, którym Zasada zdo-
był swoje pierwsze mistrzostwo
Europy w roku 1966. Dla załogi
Zasada/Bielak to już koniec wy-
prawy. Pozostali jej uczestnicy, po
jednym dniu przerwy, wracają po-

dobną trasą do Bielska-Białej. Pa-
tronem wyprawy jest Minister-
stwo Infrastruktury, Bielsko-Biała
oraz Radio Kraków. 

W sumie w 50-letniej historii
wyprodukowano ponad 4,6 mln
Maluchów, z czego 3,3 miliona
w polskich zakładch w Bielsku i
Tychach. Ostatni Fiat 126 zje-
chał z taśmy produkcyjnej tyskiej
fabryki 22 września 2000 roku. 

Zasada to najbardziej utytu-
łowany polski kierowca rajdo-
wy. Trzy  razy wygrywał mistrzo-
stwa Europy, które w 1979 zosta-
ły przekształcone w mistrzostwa
świata. Jako jedyny zawodnik
zza Żelaznej Kurtyny był kierow-
cą fabrycznym: Steyr Pucha, Po-
rsche, BMW i Mercedesa. Zwy-
ciężył w sumie w ponad 150 raj-
dach – przypomina Jan Żdżarski. 

Z naszej strony wypada nato-
miast przypomnieć, że w 1967
Zasada został wybrany najlep-
szym sportowcem Polski w do-
rocznym plebiscycie „Przeglądu
Sportowego”. Jako jeden z
pierwszych znalazł się w Alei
Gwiazd Sportu we Władysławo-
wie, gdzie ostatnio swoją gwiaz-
dę otrzymała pośmiertnie jego
żona, która  przez wiele lat towa-
rzyszyła Sobiesławowi w rajdach
jako pilot. m p

W kolejnej odsłonie 28. Międzynarodowe-
go Plenerowego Festiwalu Jazz na Starów-
ce usłyszymy Kacper Smoliński Quintet. 

Muzycy wystąpią w składzie: Kacper Smoliński
– harmonijka, Krzysztof Lenczowski – wioloncze-
la, Tomek Sołtys – piano, Bartek Miller – instru-
menty perkusyjne, Cezary Konrad – perkusja. 

Lider zespołu – Kacper Smoliński to wirtuoz
harmonijki ustnej, który z pasją i konsekwencją
szuka własnego brzmienie. Jest jednym z niewie-
lu harmonijkarzy jazzowych zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Stworzył zespół złożony z czołowych
polskich muzyków. To współtwórca doceniane-
go na wielu festiwalach i konkursach zespołu We-
ezdob Collective), członek Poznań Jazz Philhar-
monic Orchestra, współtworzy grupę Jazz Forum
Talents, skupiającą największe nowe talenty pol-
skiego jazzu. Za swoje osiągnięcia otrzymał licz-
ne nagrody w kraju i za granicą. 

Zbiera pochlebne opinie na swój temat, jak ta
Dionizy Piątkowski, Era Jazzu: „Geniuszem har-
monijki był belgijski jazzman Toots Thielemans,
teraz faworytem jest szwajcarski instrumentali-
sta Grégoire Maret. Jestem pewien, że do zna-
mienitego, wąskiego grona wirtuozów tego
wspaniałego instrumentu dołącza Kacper Smo-
liński”. Jest absolwentem poznańskiej Akademii
Muzycznej oraz Jazz Institut Berlin w klasie har-
monijki jazzowej. Ukończył także reżyserię
dźwięku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. Jako muzyk i kompozytor otrzymał
m.in.: nagrodę dla najlepszego solisty na Inter-
nationale Jazzwoche Burghausen 2019, nagro-
dę specjalną dla największej indywidualności
konkursu Jazz Nad Odrą 2018, zajął II miejsce na
VIII Międzynarodowym Konkursie Improwizacji
Jazzowej w Katowicach 2017, Grand Prix Blue
Note Jazz Competition 2016). Wydał album „Ko-
meda, Ostatnia Retrospekcja...”.

Nieprzerwanie od 2019 roku zwycięża w ankie-
tach JAZZ TOP magazynu Jazz Forum w katego-
rii instrumentów różnych. Współtworzy grupę
Jazz Forum Talents, skupiającą największe, nowe
talenty polskiego jazzu. Współpracował z Włod-
kiem Pawlikiem, zespołem Mo’ Blow jest także
członkiem Poznan Jazz Philharmonic Orchestra.
Ma na swoim koncie koncerty z takimi artystami,
jak Leszek Możdżer, Billy Cobham, Agnieszka
Duczmal, Tingvall Trio, Vinx, Jean-Luc Ponty,
Stanley Jordan, E.J. Strickland. Koncertuje w Pol-
sce i na świecie.

Kacper Smoliński Quintet wystąpi na Rynku
Starego Miasta w Warszawie w najbliższą sobotę
6 lipca o godz. 19:00.

Organizator: Fundacja Jazz Art. Dyrektor gene-
ralny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski. Dyrek-
tor artystyczny festiwalu: Iwona Strzelczyk Woj-
ciechowska. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Kacper Smoliński Quintet

Ani upał, ani plucha nie zatrzyma mu malucha...

Zasada dojechał z Bielska-Białej do Turynu!

Na widok policjantów 
ruszył samochodem 

Policjanci z ursynowskiego wydziału wywiadowczo-
-patrolowego zatrzymali 19-latka podejrzanego o
posiadanie środków odurzających. Mężczyzna sie-
dzący za kierownicą samochodu seat ibiza, stojącym
na jednym z parkingów na Ursynowie, na widok ra-
diowozu dynamicznie ruszył i chciał odjechać. Ta-
kim sposobem zwrócił uwagę mundurowych, którzy
postanowili sprawdzić, czym było spowodowane
nerwowe zachowanie kierowcy. 

Około 19.30 policjanci patrolujący rejon ul. Strzeleckiego za-
uważyli samochód, którego kierowca gwałtownie ruszył i chciał
wyjechać z parkingu. Mając uzasadnione podejrzenie, że kierow-
ca może mieć coś na sumieniu, funkcjonariusze postanowili
przeprowadzić kontrolę. W trakcie czynności okazało się, że z 19-
latkiem podróżuje jego o rok starszy kolega. Na przednim siedze-
niu samochodu leżała koperta z pieniędzmi w kwocie ponad
2000 zł. Kierowca wyjaśnił, że to jego pieniądze, które pożyczył
koledze, a teraz on je zwrócił. Nie umiał jednak wskazać żadnych
danych ani miejsca zamieszkania swojego znajomego. W sa-
mochodzie była wyczuwalna woń charakterystyczna dla mari-
huany, wobec powyższego wywiadowcy przeszukali auto. Pod
mieszkiem dźwigni zmiany biegów znaleźli worek z czterema
mniejszymi woreczkami z zielono-brunatnym suszem. W schow-
ku pod kierownicą kolejne osiem woreczków z haszyszem i pięć
woreczków foliowych zamykanych strunowo z tabletkami o
działaniu psychoaktywnym, których nabycie jest możliwe tylko
na receptę.

Kierowca samochodu powiedział, że całość należy do niego.
Wyjaśnił, że kupił te środki od mężczyzny ubranego na czarno
na Dworcu Wileńskim w Warszawie i miały one zostać prze-
znaczone na spożycie przez niego i kolegów w trakcie weeken-
du. Mężczyzna został zatrzymany. Samochód za zgodą właści-
ciela przekazano pasażerowi. 19-latek trafił do policyjnego aresz-
tu. Następnego dnia usłyszał zarzuty, za które teraz odpowie
przed sądem, który może go skazać na 3 lata więzienia.
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