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K oszmar drugiej wojny świa-
towej przypomina się nam,
mieszkańcom stolicy, przy-

najmniej raz do roku, gdy 1 sierp-
nia słychać wycie syren, na które re-
agujemy oddaniem hołdu po-
wstańcom warszawskim, zatrzy-
mując się i przyjmując postawę na
baczność. Wzruszający tekst au-
torstwa Mirosława Jezierskiego
(„Karnisza”) i rześka melodia
„Marszu Mokotowa”, do którego
muzykę napisał Jan Markowski
(„Krzysztof”) – może w najwięk-
szym stopniu oddają atmosferę po-
czątku Powstania w 1944 roku:

Nie grają nam surmy bojowe
I werble do szturmu nie warczą,
Nam przecież te noce sierpniowe

I prężne ramiona wystarczą.

Niech płynie piosenka z barykad
Wśród bloków, zaułków, ogrodów, 
Z chłopcami niech idzie na wypad
Pod rękę przez cały Mokotów...

N o cóż, wers o prężnych ra-
mionach to nie była li tylko
licentia poetica. Z uzbroje-

niem było bowiem u powstańców
bardziej niż krucho. Wszystkich
jednak naszła ochota, żeby naresz-
cie bić Niemca i zrewanżować się za
bezmiar krzywd, jakie wyrządził –
przecież nie tylko w Warszawie –
Polakom, Żydom, Cyganom...Za
rabunki, za podpalenia, za obozy

koncentracyjne, za ludobójstwo,
za skrajne bezprawie. 

Dla mnie akurat Powstanie
Warszawskie to nie jest wy-
łącznie temat ze szkolnego

podręcznika historii ani z filmów
wojennych. Wszyscy dorośli w mo-
jej rodzinie wzięli udział w po-
wstańczym zrywie, narażając nie
tylko swoje życie, lecz także życie
swoich dzieci. Jak było, opowie-
dział mi ojciec Stanisław Petru-
czenko (pseudo „Rebus), który
walczył pod rozkazami pułkowni-
ka Jana Szczurka-Cergowskiego
(„Sławbora”) w Śródmieściu; opo-
wiedział stryj Henryk Petruczenko
(„Podlasiak”) – jeden z bohaterów
batalionu „Kiliński”; opowiedzia-
ły matka i ciotka. 

Drugi stryj, Stanisław Wie-
liczko („Czerwony”), wcho-
dził w skład utworzonej w

Anglii doborowej grupy Cichociem-
nych i dwa razy nadlatywał w re-
jon powstańczej Warszawy, żeby
zeskoczyć na ziemię i przekazać na
potrzeby walczących pliki dolarów,
które mu wszywano przed odlo-
tem w ubranie. Na wypadek ujęcia
przez Niemców miał przygotowa-
ny cyjanek, żeby się otruć. Wojen-
ny szlak Stanisława Wieliczki był
wprost nieprawdopodobny. Po klę-
sce wrześniowej ten oficer Wojska
Polskiego chronił się przed Niemca-
mi, przywdziawszy szaty cywilne w
rodzinnym Międzyrzecu Podla-
skim, skąd co pewien czas przekra-
dał się do żony w Brześciu, ale za
którymś razem złapali go rządzą-
cy już na wschodnich terenach Pol-
ski Sowieci i wywieźli na Sybir,
skąd udało mu się wywędrować
dopiero z armią Władysława An-
dersa. Ewakuacja przez Bliski
Wschód, walka we Włoszech, w
Afryce, potem przelot do Kanady i
USA obok premiera Władysława

Sikorskiego, no i wreszcie lądowa-
nie w Wielkiej Brytanii i akces do
Cichociemnych... A po powrocie do
żony w Polsce w 1948 roku ciągną-
ce się aż do... 1976 przesłuchania
i lania, jakie dostawał od ubeków
i esbeków. Wszystko to starczyłoby
na niejedną książkę. 

W ojenne przeżycia odcisnę-
ły się głębokim piętnem
na naszym życiu rodzin-

nym. W latach 50-tych, 60-tych,
70-tych –  Rebus i Podlasiak spoty-
kali się z powstańczym towarzy-
stwem w willi moich rodziców w
Rembertowie, a przyjeżdżający z
Wrocławia stryj Wieliczko co nie-
co napomykał o swoich dalekich i

niebezpiecznych wojażach. Tym-
czasem w moim podstawowym
miejscu pracy, jakim był i jest do
dzisiaj „Przegląd Sportowy”, na-
potkałem innych weteranów Po-
wstania: Lecha Szczurka-Cergow-
skiego („Kadeta”) z mokotowskie-
go pułku „Baszta”, Jerzego Ja-
brzemskiego, Zygmunta Głuszka
(„Victora”). 

T en ostatni obrał sobie pseu-
do ukierunkowane na zwy-
cięstwo Powstania. Podob-

nie myślał mój stryj Henryk, nada-
jąc swojemu pierworodnemu sy-
nowi, urodzonemu w 1944 roku,
imię Wiktor. I Henryk, i Zygmunt
przekonali się rychło, że same imio-

na nie gwarantują zwycięstwa. Po-
wstańcy dokonali rzeczy wielkich,
ale wobec przeważającej siły o wie-
le lepiej uzbrojonego przeciwnika
byli bezsilni i po 63 dniach walki
trzeba było się poddać. Blisko 200
tysięcy śmiertelnych ofiar po pol-
skiej stronie, a do tej liczby można
przecież doliczyć jeszcze ofiary rów-
nież krwawo stłumionego w 1943
powstania w getcie warszawskim;
obrócenie miasta przez Niemców w
perzynę – więc to nie mógł być bi-
lans satysfakcjonujący. A przecież
do walki stanęły wszystkie poko-
lenia, nawet dzieci – o czym pa-
mięć utrwala na Starówce pomnik
Małego Powstańca. 

N iewiele pomogło prze-
mieszczanie się powstań-
ców kanałami i bohater-

stwo młodych ludzi. Po owych 63
dniach Warszawa zamieniła się
w jeden wielki masowy grób. Do-
wódcom z Armii Krajowej chodzi-
ło o to, żeby wyzwolić miasto spod
okupacji niemieckiej, zanim uczy-
nią to nadchodzący ze wschodu
Sowieci wraz z polska armią pod
dowództwem generała Zygmunta
Berlinga. Liderzy AK mieli jednak
złe rozeznanie, jakkolwiek to nie
oni zapłacili za klęskę Powstania
najwyższą cenę. Wspomniany już
Zygmunt Głuszek, który mając
16 lat, odznaczył się w Szarych
Szeregach, działając przy tworze-
niu Poczty Polowej, ma do nich
żal. Dlatego pół życia poświęcił
napisaniu cyklu książek, poświę-
conych harcerskiemu czynowi w
Powstaniu. 

O sobie akurat książki nie
napisał. A przecież to on
podjął się ryzykanckiej

misji przekazania na praski brzeg
Wisły błagalnej prośby akowskie-
go dowództwa o pomoc. No i Wi-
słę pod ostrzałem niemieckich ka-
rabinów maszynowych w tę i z
powrotem przepłynął, meldując
potem wykonanie zadania. Pe-
wien skutek ta jego misja przy-
niosła. Choćby dlatego po wielu
latach poprosiłem, Zygmunta, że-
by stanął w tym samym miejscu,
z którego skoczył w drodze po-
wrotnej do Wisły. I tam zrobiłem
mu pamiątkowe zdjęcie. Nie mo-
gło ono oczywiście zobrazować
całego dramatu tamtej chwili w
1944, więc niech dołączony do fe-
lietonu rysunek w jakimś stop-
niu nadrobi ten brak.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Apel do mieszkańców Warszawy – cześć Bohaterom Powstania!
Apel do mieszkańców
Warszawy i gości o uczcze-
nie pamięci bohaterów Po-
wstania Warszawskiego
podpisał prezydent Rafał
Trzaskowski wraz z po-
wstańcami. 

W tym roku obchody będą
miały wyjątkowy charakter z
uwagi na pandemię. Mimo to
odbędą się wszystkie doroczne
wydarzenia, a także dwa spe-
cjalne.

Apel ma związek ze zbliżającą
się 76. rocznicą wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.Wraz z
prezydentem Warszawy podpi-
sali go prezes Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Leszek Żu-
kowski oraz wiceprezes Związku
Powstańców Warszawskich Je-
rzy Mindziukiewicz.

Z powodu pandemii korona-
wirusa Warszawa i inni współor-
ganizatorzy są w tym roku zmu-
szeni ograniczyć zarówno samą
skalę, jak i liczbę uczestników
obchodów.

„Robimy wszystko, żeby prze-
strzegać obostrzeń. Ale przede
wszystkich zależy nam na zdro-
wiu naszych powstańców. Dzię-
kujemy organizacjom powstań-

czym za zrozumienie, że tego-
roczne obchody będą trochę in-
aczej wyglądały” – powiedział
Rafał Trzaskowski.

„Zachęcam wszystkich do śle-
dzenia ich w środkach masowe-
go przekazu i internecie: wszyst-
kie uroczystości będziemy rela-
cjonować” – zapowiedział pre-
zydent Warszawy.

Przyłączył się do niego dyrek-
tor Muzeum Powstania War-
szawskiego.

„Zgłaszam mały apel, by
spróbować uczcić te obchody,
zachowując dystans społeczny i
pierwszeństwo udziału w uro-
czystościach dla powstańców.
Do tych, którzy chcą przyjść na
obchody, a nie są powstańca-
mi, zwracamy się z prośbą, by
uczestniczyli w nich online, jak
mówił pan prezydent. Skorzy-
stali z programu, który jest
umieszczony na stronach mia-
sta i Muzeum Powstania War-
szawskiego” – zachęcał Jan Oł-
dakowski.

„Dziękujemy władzom mia-
sta i warszawiakom, że pamię-
tacie i o Powstaniu, i o tych, któ-
rzy jeszcze żyją. Wśród młod-
szych pokoleń budzą się wąt-
pliwości, czy powstanie było ko-

niczne. Powstanie na linii fron-
tu między dwoma mocarstwa-
mi, z których żadne nie jest so-
jusznikiem, mogło być bez
szans. Ale walczyliśmy o to, by
wolne miasto oddać w ręce Ro-
sjan. A świat żeby wiedział, że
to nie oznacza wolności” – mó-

wił Leszek Żukowski, prezes Za-
rządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy AK.

„Jesteśmy wdzięczni za wkład
pracy, który dajecie, by przypo-
mnieć i uczcić tych, którzy leżą
na Cmentarzu Wojskowym i in-
nych cmentarzach. Oni zasługu-

ją na tę pamięć. Poszli walczyć o
wolność bez żadnego własnego
interesu. Myśmy uważali, że nie
ma większej wartości niż wol-
ność i niepodległość”  – mówił z
kolei Jerzy  Mindziukiewicz, wi-
ceprezes Związku Powstańców
Warszawskich.

Prezydent Warszawy poinfor-
mował o głównych wydarze-
niach związanych z obchodami
rocznicy. Jak co roku m.in. odda-
my hołd bohaterom w godzinę
„W”, złożymy kwiaty pod pomni-
kami i w miejscach pamięci Po-
wstania, rozpalimy ognisko pa-
mięci na Kopcu Powstania, odbę-
dzie się Marsz Pamięci.

W czasie tegorocznych obcho-
dów będą mieć miejsce dwie wy-
jątkowe uroczystości. Pierwsza
to symboliczne zapoczątkowa-
nie budowy Izby Pamięci na
Cmentarzu Powstańców War-
szawy na Woli – wkopanie aktu
erekcyjnego w korzenia drzewa
na terenie Cmentarza. W Izbie
udokumentujemy rzeź Pragi i
powstańcze losy cywilnej ludno-
ści Warszawy. Budowa Izby to
inicjatywa uczestniczki Powsta-
nia Wandy Traczyk-Stawskiej i
Społecznego Komitetu ds.
Cmentarza Powstańców.

Druga uroczystość to odsłonię-
cie pomnika Stanisława Jankow-
skiego „Agatona”, bohatera Po-
wstania i budowniczego Warsza-
wy. – Będziemy mieli kolejny po-
mnik bohatera Powstania, z cze-
go bardzo się cieszę – powiedział
Rafał Trzaskowski. R K

Warszawa nie marnuje ani kropli wody. Kolejne 200
kilometrów stołecznych ulic zostało umyte wodą po-
chodzącą z basenu. 100 m3 wody zamiast trafić do ka-
nalizacji, zostało zużyte do czyszczenia.

Woda z miejskiego basenu na Pradze-Południe posłużyła do
umycia 200 km warszawskich ulic. Akcję wypompowywania koor-
dynowali strażacy z OSP Wesoła. 

W efekcie 11 pojazdów zatankowało do cystern 100 m3 wody z
pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13.

To kolejna inicjatywa użycia basenowej wody do czyszczenia
miasta. W marcu 510 m3 wody z pływalni przy ul. Jagiellońskiej po-
służyło do umycia 300 km jezdni. Za tydzień podobna akcja zosta-
nie przeprowadzona z wykorzystaniem wody z pływalni Wodnik
zlokalizowanej również na Pradze-Południe.

Ze względów konserwacyjno-sanitarnych woda w basenach mu-
si być okresowo wymieniana. Przekazanie wody do wykorzystania
w pracach porządkowych zamiast zrzutu do kanalizacji wspiera
miejską ideę racjonalnego gospodarowania wodą.

1300 km warszawskich ulic, za których czystość odpowiada Za-
rząd Oczyszczania Miasta, od wiosny do jesieni jest czyszczonych
na mokro przynajmniej raz na tydzień. To, kiedy myte są konkret-
ne ulice, można sprawdzić w kalendarzu sprzątania znajdującym
się na stronie http://zom.waw.pl/ulice/kalendarz-sprzatania/.

Ulice myte wodą z basenów

Prace na ul. Przyczółkowej potrwają od ok. godz. 22.00
w piątek 31 lipca do ok. godz. 5.00 w poniedziałek 3
sierpnia. Wykonawca Południowej Obwodnicy Warsza-
wy będzie układał ostatnią warstwę nawierzchni na
wschodniej jezdni ul. Przyczółkowej przy węźle Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.

Podczas drugiego etapu prac zamknięta będzie jezdnia ul. Przy-
czółkowej prowadząca w kierunku centrum na odcinku od ul. Mar-
cepanowej do Vogla. Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie
po jezdni zachodniej, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierow-
cy jadący w kierunku centrum na wysokości ul. Marcepanowej bę-
dą musieli zmienić jezdnię, a na swój tor wrócą na skrzyżowaniu Bra-
nickiego i Vogla. Nie będzie możliwości skrętu w ul. Usypiskową i Eu-
ropejską. Objazd poprowadzony zostanie ul. Vogla i Europejską.

Kolejne prace na Przyczółkowej
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W powstającym na terenie Ursynowa
Szpitalu Południowym zostaną wdrożo-
ne  nowoczesne rozwiązania dotyczące
rejestracji pacjentów. Stanie się tak dzię-
ki projektowi „Zapewnienie wysokiej ja-
kości usług medycznych poprzez wdroże-
nie e-usług w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w
Warszawie” zrealizowanemu za ponad 7
mln złotych (w tym 5,5 mln pochodzą-
cych ze środków UE). 

Rozwiązania wypracowane w ramach tego pro-
jektu będą dostępne dla przyszłych pacjentów
Szpitala Południowego, ponieważ   Spółka Szpi-
tal SOLEC Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za uru-
chomienie szpitala w naszej dzielnicy.

Nowoczesne systemy informatyczne będą sta-
nowiły wsparcie dla pacjentów w związku z pro-
cesami rejestracji i weryfikacji statusu w kolejce
oczekujących (przed pobytem w szpitalu i wyko-
naniem usługi medycznej).

Główne procesy wspierane przez usługę to:
–  możliwość rejestracji wizyty w poradni on-line;
– sprawdzenie dostępności wizyt według poda-

nych kryteriów 

– sprawdzenie listy planowanych wizyt i poby-
tów stacjonarnych;

– możliwość potwierdzenia planowanej wizyty
lub świadczenia;

– możliwość zrezygnowania z planowanej wi-
zyty lub świadczenia;

– możliwość zarezerwowania wizyty pierwszej
i kolejnych;

– sprawdzenie statusu pacjenta w prowadzo-
nych przez szpital kolejkach oczekujących wraz z
informacją o planowanym terminie przyjęcia 

e-Rejestracja to efekt realizacji projektu „Za-
pewnienie wysokiej jakości usług medycznych
poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC
Sp. z o.o. w Warszawie”. Projekt współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach osi priorytetowej II
“Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działanie
2.1 “E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 “E-usługi dla
Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020. Wartość projektu wynosi 7
077467,60 zł, a tym kwota dofinansowanie z UE
to 5 542236,32 zł.

Wygodna i nowoczesna rejestracja 
dla pacjentów Szpitala Południowego

Świeże warzywa i owoce,
dobrej jakości wędliny,
pieczywo, sery i wiele in-
nych ekologicznych pro-
duktów – to wszystko pod-
czas najbliższych Targów
w niedzielę, 2 sierpnia, w
godzinach 9.00 - 15.00, na 

parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (metro
Imielin). 

Targi urząd organizuje dzięki
poparciu 1518 osób, które w tro-
sce o jakość odżywiania zagłoso-
wały na ten projekt z budżetu oby-
watelskiego. Ubiegłoroczne targi

pokazały, że to doskonała okazja,
aby bezpośrednio u producentów
zakupić wartościową żywność,
wyprodukowaną według trady-
cyjnych receptur, bez sztucznych
dodatków i konserwantów – pod-
kreślają ursynowscy urzędnicy.

Pozostałe targi w następują-
cych termiach (terminy targów
mogą ulec zmianie w przypadku
zmiany zaleceń dotyczących
pandemii): 23 sierpnia, 30 sierp-
nia, 6 września, 13 września, 20
września, 27 września, 4 paź-
dziernika, 11 października, 18
października.

Uwaga! Goście Targów zobo-
wiązani są do zakrywania nosa
i ust (maseczki we własnym za-
kresie). Przed wejściem na teren
Targu obowiązkowa jest także
dezynfekcja rąk i zakładanie rę-
kawiczek, które dostarczy Orga-
nizator przedsięwzięcia.

W związku z organizacją ob-
chodów 76. rocznicy Powstania
Warszawskiego parking przy
Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al.
KEN 61, będzie wyłączony z
użytkowania w dniu 1 sierpnia w
godz. 8.00-21.00. Władze dziel-
nicy proszą mieszkańców o prze-
parkowanie samochodów pozo-
stawionych na parkingu.

Po raz kolejny zaprasza-
my do letniego kina plene-
rowego. W czwartkowe
wieczory w kinie pod
gwiazdami pod Kopą Cwi-
la oraz przy Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów
(ul. Kajakowa 12b) zgro-
madzą się przede wszyst-
kim miłośnicy mocnych
wrażeń. 

W najbliższy czwartek, 30 lip-
ca o godz. 21.30 przy Dzielnico-
wym Ośrodku Kultury Ursynów
odbędzie się seans filmu „Na
skraju jutra”. 

Warto przypomnieć, iż to
mieszkańcy zdecydowali, że w
tym roku, w ramach Ursynow-
skiego Lata Filmowego oraz pro-
jektu budżetu obywatelskiego
2020 Kino pod Chmurką, obej-
rzymy cykl filmów pt. APOKA-
LIPTYCZNA WIZJA ŚWIATA,
czyli filmy science-fiction. 

Kolejny Targ Zdrowej Żywności

1 sierpnia 
parking przy

Urzędzie 
będzie 

zamknięty

Ursynowskie Lato Filmowe

Budowa tunelu Południo-
wej Obwodnicy Warszawy
spowodowała potrzebę
przeniesienia Bazarku na
Dołku do innej tymczaso-
wej lokalizacji.

Obecnie bazarek funkcjonu-
je na dawnej pętli autobusowej
przy ulicy Płaskowickiej. Prze-
ciwko tej lokalizacji oponowało
wiele osób, w tym autorzy arty-
kułu. Uważaliśmy, że likwidacja
pętli nie była potrzebna, że ba-
zarek mógł zostać przeniesio-
ny w inne miejsce. Niemniej jed-
nak, to jest historia i trzeba się
teraz skupić na tym, gdzie bę-
dzie funkcjonował bazarek w
przyszłości. Trzeba też wycią-
gnąć wnioski z teraźniejszości i
przeszłości i w nowym projekcie
wyeliminować to co mieszkań-
com przeszkadza najbardziej –
brak estetyki. 

Pierwotnie zakładano powrót
bazarku w dawne miejsce przed
blokami przy ulicy Braci Wagów
20 i alei KEN 49. Ostatnio w
przestrzeni publicznej pojawił
się pomysł, aby zlokalizować no-
wy bazarek przy budynku biuro-
wym Natpoll, przy skrzyżowa-
niu ulic Płaskowickiej i Rosoła w
pobliżu stacji benzynowej. 

Naszym zdaniem warto jest
przeanalizować tę propozycję.
Ta lokalizacja nie znajduje się
bezpośrednio przed budynkami
mieszkalnymi, tak jak przy Bra-
ci Wagów. 

W jej sąsiedztwie jest biuro-
wiec, stacja benzynowa, a więc
obiekty o charakterze usługo-
wym, a nie mieszkalnym. Miej-

sce to daje też możliwość na od-
powiednie zaprojektowanie lo-
gistyki dla bazarku, która nie
ingerowałaby w przestrzeń
mieszkańców i nie powodował-
by uciążliwości dla nich. Jest to
spory teren, bazarek mógłby
być zlokalizowany na jego czę-
ści, bliżej stacji benzynowej i
oddzielony od budynków
mieszkalnych elementami par-
ku linearnego, np. skwer, drze-
wa, etc. 

Warto też pamiętać, że jest to
miejsce dobrze skomunikowane
i znajdujące się w bliskiej odle-
głości do pierwotnej lokalizacji
bazarku.

Niektórzy ursynowscy poli-
tycy zaproponowali ostatnio,
aby przenieść bazarek na par-
king przy urzędzie.  Uważamy,
że jest to propozycja nierealna,
gdyż w 2021 r. zacznie działać
dom kultury, a od 2019 r. orga-
nizuję się w weekendy cieszące

się dużą popularnością targi
zdrowej żywności i wyprzedaże
garażowe.

Według naszej wiedzy w tej
sprawie nie zapadła żadna de-
cyzja. Uważamy, tak jak pewnie
wielu mieszkańców naszej dziel-
nicy, że bazarek jest potrzebny. 

Bazarki ożywiają przestrzeń
publiczną i są ważną częścią
miast. Budowa tunelu opóźniła
się więc jest jeszcze czas na to, by
podjąć najlepszą w tej sprawie

decyzję i stworzyć bazarek z
prawdziwego zdarzenia w no-
wej formule. Warto w tej sprawie
rozmawiać i prowadzić dialog z
partnerami społecznymi, kon-
sultować nowe rozwiązania. Nie
można też zostawiać decyzji na
ostatni moment, bo realizacja
każdej inwestycji to proces dłu-
gotrwały. 

D a n i e l  M i e n i e w s k i
P i o t r  S k u b i s z e w s k i  

O t w a r t y  U r s y n ó w

Bazarek przy skrzyżowaniu
Rosoła i Płaskowickiej?
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7 warszawskich dzielnic, w tym Mokotów, otrzyma 
w sumie 680 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020”. 

Środki w naszej dzielnicy zostaną przeznaczone na dofinansowa-
nie inwestycji pn. „Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz roz-
budowa miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych”,
realizowanej na terenie rekreacyjno-sportowym II Ogrodu Jorda-
nowskiego przy ul. Odyńca 6.

Podpisanie umów odbyło się z udziałem wiceprezydent War-
szawy Renaty Kaznowskiej, członka zarządu Województwa Mazo-
wieckiego Elżbiety Lanc, burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskie-
go oraz wiceburmistrza Jana Ozimka.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020 
zapraszamy na „Kino Plenerowe na Stegnach”, które
odbędzie się na terenie szkoły integracyjnej nr 339 przy
ul. Bonifacego 10.

Repertuar Kina Plenerowego:
23.08.20 - Pierścień i róża reż. Jerzy Gruza
30.08.20 - Akademia Pana Kleksa reż. Krzysztof Gradowski
Projekcje odbywają się o godz. 20.00 (sierpień).
Wstęp wolny.

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Powstańcze piosenki 
przy „Ognisku Pamięci”

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki przy „Ognisku 
Pamięci” na Kopcu Powstania Warszawskiego w ramach
obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Kopiec Powstania Warszawskiego to wyjątkowy symbol Powsta-
nia Warszawskiego. Powstał w latach 1946-48 ze spalonych i nasiąk-
niętych krwią gruzów zburzonej stolicy. Nad Mokotowem, na wzgó-
rzu ponad 120 m. n.p.m. góruje pomnik - Kotwica autorstwa Euge-
niusza Ajewskiego „Kotwy” - Powstańca z Pułku AK „Baszta”. To tu
na pamiątkę 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, przez 63 dni
płonąć będzie „Ognisko pamięci”. W sierpniowe i wrześniowe wtor-
kowe wieczory, przy płonącym ogniu odbywać się będą „Powstań-
cze śpiewanki” w wykonaniu duetu muzycznego Izabeli i Stefana
Narojków oraz mieszkańców Warszawy, którzy zechcą dołączyć do
wspólnego śpiewania. Każdy z uczestników otrzyma śpiewnik z pio-
senkami powstańczymi. 

Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski zaprasza na Ko-
piec Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej we wtorkowe wie-
czory w dniach: 4, 11, 18, 25 sierpnia oraz 1, 8 września, o godz.
18.00.

Kino Plenerowe na Stegnach
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Mało kto wie, że już przed
wojną mieszkańcy nowo-
czesnych warszawskich
kamienic mogli parkować
swoje auta w podziemnych
garażach – jak dziś miesz-
kańcy nowych bloków. Nie-
które z takich budynków
przetrwały wojnę. Pokazu-
jemy trzy, które zachowały
się na Mokotowie.

Modernistyczne kamienice z lat
30. XX wieku wciąż zadziwiają
swoją nowoczesnością: elewacja-

mi, wykończeniami i udogodnie-
niami we wnętrzach. Do tych ostat-
nich należą podziemne garaże.

W 1938 r. na 10 tys. miesz-
kańców Polski przypadało tylko
10 samochodów. Własne auto
było sporym luksusem zarówno
pod względem samego zakupu,
jak i kosztów utrzymania. A jesz-
cze większym – miejsce parkin-
gowe w podziemnym garażu
własnej kamienicy. Takie garaże
powstawały przed wojną dzięki
zastosowaniu nowoczesnych

wtedy konstrukcji żelbetowych.
Kilka takich miejsc zachowało
się na Starym Mokotowie.

Opoczyńska 15 – miejsca dla
samochodów i szoferów
Kamienica przy ul. Opoczyń-

skiej 15 powstała ok. 1938 r. dla
braci Elsonów według projektu
architekta Józefa Łęczyckiego.
Wyróżnia ją elegancka, propor-
cjonalna fasada ze słupami w
przyziemiu. Stromy zjazd do ga-
rażu kryje się za masywnymi
wrotami z nadświetlem po le-
wej stronie od wejścia.

W hali oryginalnie było osiem
miejsc postojowych. Mieszkańcy,
którzy posiadali auta, mogli so-
bie pozwolić również na szofera
- architekt zaprojektował więc
dla kierowców pomieszczenie
socjalne z toaletą.

Zachowało się też stanowisko
do mycia samochodów z instala-
cją wodociągową. Właściwa hala
garażowa mieści się już poza ob-
rysem budynku, pod dziedziń-
cem. Jej zarys, z pokrytym obec-
nie papą stropodachem, jest
świetnie widoczny z góry. Dostęp
do środka wiódł po schodkach
również z poziomu podwórza.

Dziś garaż nie nadaje się do
parkowania aut i wymaga re-
montu. Nie wiadomo jednak,
czy można mu będzie przywró-
cić pierwotną funkcję – dawne
miejsca postojowe nie spełniają
współczesnych parametrów.

Narbutta 26 – indywidualne
boksy postojowe

Dom o powściągliwej, a zara-
zem eleganckiej architekturze

powstał w latach 1936-37 na
zamówienie zamożnego prze-
mysłowca Karola Sachsa. To
dzieło wybitnego architekta Lu-
cjana Korngolda. Na zdjęciu lot-
niczym z 1945 r. dostrzec moż-
na bez trudu zarys prostokątne-
go świetlika hali garażowej pod
podwórzem.

Sam garaż jest dużo większy
niż przy ul. Opoczyńskiej. Wjeż-
dżało się do niego przez bramę
od frontu. Zjazd ma posadzkę
spowalniającą, z tzw. ryflowa-
niem tworzącym wzór. Samo-
chody parkowały w boksach z
własnym oświetleniem. Każdy
był zamykany harmonijkową
kratą. Do dziś zachowały się czę-
ści jej mocowania z lat 30.

W hali znalazło się również
miejsce dla dwóch kanałów na-
prawczych, pomieszczenia tech-
nicznego oraz toalety. Na ścia-
nach wciąż widać elementy
dawnych instalacji, w tym żeliw-
ną rozdzielnicę. Uwagę zwraca
jednak przede wszystkim rewe-
lacyjne doświetlenie hali za po-
mocą luksferów w stropie – two-
rzą one zarazem posadzkę dzie-
dzińca.

Garaż jest dziś w złym stanie
i nie nadaje się do użytkowania.
ZGN Mokotów zlecił opracowa-
nie projektu i kosztów jego re-
montu. Prace będzie nadzoro-
wać Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków.

Niepodległości 130 – po 
remoncie dla kierowców
Okazały budynek u zbiegu

al. Niepodległości i Ligockiej to
również dzieło Lucjana Korn-

golda z końca lat 30. Podziem-
na hala garażowa z pewnością
powstała nieprzypadkowo: ka-
mienicę zbudowano dla war-
szawskiej firmy Drago S.A.,
handlującej paliwami, a więc
ściśle powiązanej z branżą mo-
toryzacyjną.

Brama wjazdowa do garażu
jest na tyłach budynku, w linii
ogrodzenia. Zjazd ma zadasze-
nie z okienkami w ścianie bocz-
nej, ponad posadzką dziedziń-
ca. Pierwotnie w podwórzu rów-

nież znajdowały się świetliki –
do garażu wpadało naturalne
światło.

Garaż niedawno przeszedł
gruntowny remont – obejmo-
wał on naprawę konstrukcji,
izolację, wymianę bramy i in-
stalacji. Wygląda dziś jak inne
współczesne garaże, ale może
dzięki temu służyć mieszkań-
com zgodnie ze swoją pierwot-
ną funkcją.

R K
F o t .  U M  W a r s z a w a

Podziemne garaże w przedwojennych kamienicach

NNiieeppooddlleeggłłoośśccii 113300 wwjjaazzdd ddoo ggaarraażżuu..

NNaarrbbuuttttaa 2266 kkoonnssttrruukkccjjaa żżeellbbeettoowwaa ggaarraażżuu..
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Trwająca epidemia ko-
ronawirusa zaznaczyła
swoje piętno również

na realizacji koncertu. Liczba słu-
chaczy została ograniczona do
150. Przed wejściem każdy z
nich miał  mierzoną temperatu-
rę ciała – nie mogła być wyższa
niż 37 stopni. Widzowie musie-
li posiadać maseczki, które moż-
na było zdjąć po zajęciu zdezyn-
fekowanego  miejsca, oraz
smartfon, z którego SMS-emem
należało podać pod wskazany
numer liczbę towarzyszących
osób. Ten ostatni wymóg zwią-
zany był z umożliwieniem orga-
nizatorom skontaktowania się,
gdyby ktoś z uczestników kon-
certu okazał się zainfekowany
koronawirusem.

Koncerty w 2020 roku  to
efekt jednego ze zwycięskich

ubiegłorocznych projektów do
Budżetu Obywatelskiego autor-
stwa ursynowianki Jadwigi Czu-
bak. – Na projekt pani Jadwigi
głosowało 1680 osób, a więc bar-
dzo dużo – wyjaśnił zastępca
burmistrza dzielnicy Klaudiusz
Ostrowski podczas wprowadze-
nia do koncertu. – Do przyszło-
rocznego Budżetu Obywatelskie-
go pani Jadwiga Czubak złożyła
taki sam projekt, który dostał już
wstępnie pozytywną ocenę i bę-
dzie możliwość zagłosowania.
Mam nadzieję, że realizacja te-
gorocznego projektu się państwu
spodoba. Będą to koncerty co
niedzielę aż do 6 września, za
każdym razem o godz. 16. Rów-
nież dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu powstała tężnia, zlo-
kalizowana tutaj w pobliżu. Gdy
po koncercie może państwo tam
pójdziecie, poczujecie się przez
chwilę prawie jak w Konstanci-
nie – zapraszał wiceburmistrz
Ostrowski.

K oncert niedzielny po-
prowadziła Laura Łącz
– znana aktorka teatral-

na i filmowa, reżyserka i pisarka.
– Jest mi ogromnie miło, że wła-
śnie mnie przypadł w udziale za-
szczyt rozpoczęcia tego cyklu

koncertów – oświadczyła pani
Laura. – Cykl koncertów został
przygotowany w ramach reali-
zacji projektu  Budżetu Obywa-
telskiego 2020 pod nazwą “Mu-
zyczne niedziele na Ursynowie”.
Będą to koncerty fortepianowe
muzyki klasycznej. Wybraliśmy
muzykę Fryderyka Chopina. I
cały cykl co niedziela, będzie w
sierpniu i we wrześniu. Z góry
mówię, że to ja będę miała przy-
jemność wracać do Państwa z
różnorodnym repertuarem, na-
tomiast pianiści będą się zmie-
niać, będą bardzo różni. Wszyscy
są lub byli związani z Konkur-
sem Chopinowskim, wybitni, i
młodsi, i już bardziej dojrzali – z
większym dorobkiem - opowia-
dała Laura Łącz. 

Wykonawcą niedziel-
nego koncertu był
wybitny pianista Ka-

rol Radziwonowicz. Kształcony
zarówno w Polsce, jak i w USA,
od wielu lat prowadzi bogatą
działalność artystyczną, koncer-
tując z wieloma znanymi orkie-
strami symfonicznymi. 

– Karol Radziwonowicz bie-
rze od wielu lat udział w mię-
dzynarodowych festiwalach mu-
zycznych – w Paryżu, Moskwie,
Dusznikach Zdroju, Quebec, San
Francisco, Tokio, Berlinie – dłu-
go by wymieniać – opowiadała
Laura Łącz. – Jego podróże arty-
styczne prowadzą przez wszyst-
kie kontynenty, a jako solista wy-
stępował w tak prestiżowych sa-
lach koncertowych, jak Carne-
gie Hall w Nowym Jorku i wiele

innych. Karol Radziwonowicz
jest jedynym na świecie piani-
stą, którego nagrania muzyki
Fryderyka Chopina znalazły się
na stacji orbitalnej w kosmosie.
Odtwarzane były w trakcie misji
kosmicznej z okazji  dwusetnej
rocznicy urodzin naszego genial-
nego kompozytora. Film z na-
graniami pianisty, dokumentują-
cy to wydarzenie, otrzymał na-
grodę Grand Prix oraz statuet-
kę Złotego Anioła na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów Do-
kumentalnych w Monaco w
2012 roku. Karol Radziwono-
wicz, również jako jedyny pia-
nista na świecie, dokonał nagra-
nia wszystkich dzieł fortepiano-
wych  Ignacego Jana Paderew-
skiego. Jego nagranie utworów
Fryderyka Chopina na fortepian
z orkiestrą w wersji kameralnej
stało się bestsellerem w Kana-
dzie w roku 1999.  Z okazji Ro-
ku Chopinowskiego na specjal-
nym fortepianie model “Chopin”
nagrał płytę z miniaturami ge-
nialnego kompozytora. Pianista
zajmuje się również działalno-
ścią pedagogiczną, jest zapra-
szany przez uczelnie muzyczne
w kraju i za granicą do prowa-
dzenia klas mistrzowskich. Jest
również jurorem wielu między-
narodowych konkursów piani-
stycznych, jak również prezesem
Międzynarodowego Towarzy-
stwa Muzyki Polskiej im. Ignace-
go Jana Paderewskiego oraz wi-
ceprezesem Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Dorobek ogromny, a poza

tym to uroczy i bardzo miły czło-
wiek – tu Laura Łącz zerknęła z
uśmiechem w stronę artysty sie-
dzącego przy fortepianie. 

Program koncertu prze-
widywał wykonanie
dziewięciu utworów

Fryderyka Chopina oraz recyta-
cje poezji polskiej przez Laurę
Łącz.  Na początek poszły trzy
kompozycje:  Nokturn H-dur op.
9 nr 3 – dedykowany francuskiej
pianistce, kompozytorce i na-
uczycielce Marie Pleyel, następ-
nie Fantasie Impromptu cis-moll
op. 66 – uznawana za jeden z
najpiękniejszych utworów Cho-
pina oraz Impromptu Fis-dur op.
36  grane “dolcissimo”, czyli
rzecz jak najbardziej słodka. 

Plenerowe otoczenie koncertu
znakomicie  współgrało z  muzy-
ką Fryderyka Chopina – przepo-
joną miłością do ojczyzny i pięk-
na polskiej przyrody. 

-–Ta muzyka wspaniale kom-
ponuje się ze scenerią, niezwykłą
jak na koncert chopinowski – po-
wiedziała Laura Łącz. – Zwykle
bywają to sale, wspaniałe, pała-
cowe, raczej nie wśród drzew i
pięknego zielonego krajobrazu.
A tu, teraz, mamy piękną muzy-
kę na tle zielonego krajobrazu. I
przypomina się każdemu “ten
kraj dzieciństwa” – te strofy Mic-
kiewicza, Słowackiego -–”ten
kraj, który na zawsze pozostaje
najświętszy, najczystszy, jak
pierwsze kochanie...”. I dalej roz-
brzmiały przepiękne strofy frag-
mentów “Beniowskiego” Juliu-
sza Słowackiego i “Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza, re-
cytowane przez Laurę Łącz.

C zas płynął szybko. Jesz-
cze dwa nokturny, wal-
ce, ballada i na koniec

uroczysty i podniosły Polonez A-
dur op. 40. Kwiaty dla Laury
Łącz, kwiaty dla Karola Radzi-
wonowicza. Koncert się skoń-
czył, ale dźwięki muzyki jakby
jeszcze krążyły wokoło.

– To była wspaniała muzyka –
mówiła pani Maria. – Przyjecha-
łam specjalnie z Imielina, żeby
posłuchać i Chopina, i Karola Ra-
dziwonowicza. To wybitny piani-
sta, wirtuoz, i każdy jego występ
to dla mnie wielkie przeżycie.
Byłam na jego koncertach tu
obok, w dolnym kościele. Tam
była inna akustyka, ale tutaj w
plenerze, też bardzo przyjemnie
mi się słuchało. Jednak co praw-
dziwy fortepian to fortepian –
zachwycała się pani Maria.  

Sporo osób podchodziło do
estrady pod namiotem, żeby zro-
bić sobie wspólne zdjęcia z ar-
tystami, porozmawiać. W sumie
nie na co dzień jest możliwość ta-
kiego bezpośredniego kontaktu. 

– Na Ursynowie koncertowa-
łem już wiele razy – opowiadał
Karol Radziwonowicz w wywia-
dzie dla „Passy”. – O, właśnie

obok w dolnym koście, i w dru-
gim kościele, i w domu kultury.
Ale plenerowy koncert to mój
pierwszy raz. Lubię ursynowską
publiczność. I zawsze doceniam
tych, którzy chcieli przyjść, po-
słuchać w skupieniu.  W końcu
taki sam kontakt ma się i na ple-
nerowej estradzie, i w sali kon-
certowej. Czuję jakby sprzęże-
nie zwrotne  pomiędzy wyko-
nawcą a publicznością. Gdy
wiem, że oni mnie słuchają, to
jest to jest dla mnie takie, można
by powiedzieć, zapładniające.
Jednak dźwięk tu inaczej się roz-
chodzi. I wbrew pozorom taki
koncert plenerowy jest trudniej-
szy niż koncert w sali. Tu muszę
się skupić na dźwięku, który już
do mnie nie wraca, a w sali sły-
szę akustykę, powracające
dźwięki. Ale myślę, że to jest zna-
komite przedsięwzięcie i pomysł
koncertów plenerowych trzeba
kontynuować – mówił pianista
Karol Radziwonowicz.

Wśród fanów, w pobli-
żu artystów, spotka-
łem panią Jadwigę

Czubak, dzięki której, a dokład-
niej jej projektowi, może odby-
wać się cykl koncertów chopi-
nowskich. – Jestem bardzo
szczęśliwa, że ten projekt został
zrealizowany – mówiła rozpro-
mieniona pani Jadwiga. – Za-
praszam wszystkich mieszkań-
ców do głosowania, gdyż zgłosi-
łam podobny projekt do Budże-
tu Obywatelskiego na przyszły
rok, też związany z koncertami
muzyki klasycznej. Głosowanie
będzie we wrześniu – zachęcała
Jadwiga Czubak z Imielina.

N iedzielny koncert jest
jednym z szeregu
przedsięwzięć kultu-

ralnych, zaplanowanych do re-
alizacji jeszcze w tym roku. – Na
połowę września planujemy już
inaugurację roku kulturalnego
– mówił zastępca burmistrza
Klaudiusz Ostrowski. – Będzie
to jednak inna niż dotychczas
formuła, właśnie plenerowa. W
budynku obowiązują dużo więk-
sze obostrzenia. Chcielibyśmy
zacząć koncertem na parkingu
obok urzędu dzielnicy, tak jak
ubiegłoroczne “muzyczne lato”.
Mamy już wybrany zespół, ale o
nim powiemy troszeczkę póź-
niej, bo to będzie niespodzianka,
duża niespodzianka. Plus do te-
go dwa koncerty lub wystawie-
nia teatralne plenerowo na te-
renie Ursynowa. Ale wszystko
zależy od tego, czy będzie druga
fala epidemii, no i jak podczas
koncertów obowiązujących ob-
ostrzeń będą przestrzegali
mieszkańcy  – zapowiadał wice-
burmistrz Klaudiusz Ostrowski.

((OO kkoonncceerrcciiee KKaarroollaa RRaaddzziiwwoo-
nnoowwiicczzaa cczzyyttaajj rróówwnniieeżż nnaa 
ssttrroonniiee 99..)) 

Koncerty chopinowskie wróciły na Ursynów, tym razem w Parku Jana Pawła II

Karol Radziwonowicz olśnił publiczność
Plenerowe koncerty muzyki, w tym klasycznej, stają się
na Ursynowie tradycją. Latem  2019 roku na ursynow-
skim Olkówku w pobliżu Kopy Cwila zrealizowany zo-
stał cykl koncertów poświęconej znanej i popularnej
muzyce klasycznej. Również w tym roku, choć z pew-
nym opóźnieniem ze względu na pandemię, mamy
możliwość uczestniczyć we wspaniałych koncertach
plenerowych. 
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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 jed-
ne 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.

Większość Polaków imprezuje podczas
wakacji pod hasłem Lato z Zenkiem. Ta-
kie programy muzyczne i trasę koncerto-
wą serwują publiczne radio i telewizja.
Ursynów, jak zwykle, jest chlubnym wy-
jątkiem i sięga po rozrywkę bardziej 
ambitną.

W niedzielę 26 lipca, w ursynowskim Parku
im. Jana Pawła II rozpoczął się cykl koncertów
chopinowskich, które będą organizowane co ty-
dzień aż do 6 września. W ten oto sposób Ursynów
nie tylko zastąpił Konstancin, uruchamiając tężnię
solankową, ale przeniósł do naszej dzielnicy kró-
lewskie Łazienki. Mieszkańcy innych dzielnic mo-
gą nam jedynie pozazdrościć.

Koncerty chopinowskie w ramach cyklu Mu-
zyczne Lato na Ursynowie to inicjatywa samych
mieszkańców. Władze dzielnicy, którą podczas
inauguracji reprezentował wiceburmistrz Klau-
diusz Ostrowski, zadbały o wcielenie projektu w
życie i mimo problemów związanych z pandemią
koronawirusa, doprowadziły do jego realizacji,

zapewniając wszelkie standardy bezpieczeństwa
i przestrzeganie reżimu sanitarnego, za co należą
się słowa uznania i duże brawa. 

Inaugurację cyklu powierzono wybitnemu pia-
niście Karolowi Radziwonowiczowi (patrz obok –
wywiad ze znakomitym artystą), który w mi-
strzowskim stylu wykonał 2 nokturny, 2 walce i
ballady, kończąc swój recital brawurowym wy-
konaniem poloneza A-dur. 

Organizatorzy, sięgając po zasłużone laury, do
prowadzenia koncertu zaprosili wspaniałą aktor-
kę Laurę Łącz, która wzbogaciła artystyczne prze-
życia recytacją utworów Mickiewicza, Słowackie-
go i Kwiatów Polskich Tuwima. Muzyka Chopina
i poezja w plenerze wśród bujnej zieleni to znako-
mity pomysł na kulturalny wypoczynek i gwa-
rancja niezapomnianych wrażeń.

Najbliższy koncert już w niedzielę 2 sierpnia
(godz. 16). Wystąpi Piotr Pawlak, pianista młode-
go pokolenia, zakwalifikowany do udziału w Kon-
kursie Chopinowskim 2021. Polecam.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Górna półka zamiast disco polo
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Obecnie to miejsce jest mekką “psiarzy”,
łuczników i miłośników strzelectwa
sportowego. Nie tak dawno, bo podczas
ostatniej wojny, Fort X Siekierki był jed-
nym z punktów oporu wojsk polskich i
niemieckch.

Fort X powstał pod koniec XIX wieku. Ze wzglę-
du na położenie na terenie podmokłym, blisko
brzegów Wisły, budowniczowie fortu nie wyposa-
żyli go w żadne ceglane bądź betonowe schrony,
nadając mu kształt ziemnej, dwuwałowej baterii
otoczonej mokrą fosą. Umocnienie zamykało do-
linę Wisły i pozwalało na kontrolę drugiego brze-
gu Wisły oraz południowego skraju Mokotowa.
Prawdopodobnie ze względu na warunki geolo-
giczne obiekt ten był wyłącznie dziełem ziem-
nym, przeznaczonym głównie dla artylerii. Obiekt
został wybudowany jednak jako dwuwałowy, co
oznacza, że miała go bronić także piechota. Rowy
forteczne były wypełnione wodą. W pobliżu mia-
ła powstać... wioska olimpijska. 

Plany wykorzystania terenów ogromnej, nie-
zagospodarowanej i podmokłej przestrzeni po-
między łukiem Wisły a Jeziorkiem Czerniakow-
skim do celów sportowych, rekreacyjnych i wypo-
czynkowych istniały już w 1916 roku. Stworze-
nie “Wielkiego Parku Narodowego” promowano
intensywnie także w pierwszych latach polskiej
niepodległości.  Sam obszar parku miał zajmo-
wać kilkaset kilometrów i znaleźć się tam miały
obiekty takie jak: hipodrom, zieleń parkowa i te-
reny rekreacyjne. Koncepcja jednak nie została
zrealizowana. Wrócono do niej po 1934 roku, kie-
dy prezydentem stolicy został Stefan Szarzyński. 

Powstał nawet model parku sportowego na Sie-
kierkach – ze stadionem, torem regatowym i par-
kiem. W 1939 r. plansza ukazująca plan komplek-
su siekierkowskiego znalazła się wśród polskich
materiałów przygotowanych na Wystawę Po-
wszechną w Nowym Jorku.

Strzelnica wojskowa i ta...nieoficjalna
Nieco wcześniej, w roku 1913, w ramach likwi-

dacji twierdzy część elementów fortu zniszczo-
no. W 1939 roku w oparciu o fort broniły się
wojska polskie, zaś w 1944 – niemieckie. Starcia
przyniosły za każdym razem kilkudziesięciu ran-
nych i kontuzjowanych. Przez cały okres II woj-

ny światowej w rejonie fortu ćwiczyli niemieccy
żołnierze. 

Po wojnie na terenie Fortu X urządzono strzel-
nicę wojskową. Teren blisko miasta nie nadawał się
jednak do długotrwałego użytku militarnego i
wojsko stopniowo się wycofywało z dawnego za-
budowania militarnego. 

Obecnie pozostałości fortu można łatwo obej-
rzeć z Trasy Siekierkowskiej, w czasie budowy
której teren umocnienia został uporządkowany.
Powstały nowe ścieżki, uporządkowano dawne
starorzecze Wisły, stanowiące fosę i zadbano o
małą architekturę oraz oświetlenie. Odległość od
dzikiego fragmentu “królowej polskich rzek” spo-
wodowała, że nader często można spotkać tu
zwierzęta takie jak: bobry, lisy, kuny, żaby zielo-
ne czy bażanty. Ruchliwa Trasa Siekierkowska
biegnie powyżej zielonego terenu i – jak widać –
nie przeszkadza zwierzętom. 

Miejsce upodobali sobie jednak nie tylko przed-
stawiciele dzikiej fauny. Od lat na terenie fortu Sie-
kierki można spotkać miłośników wszelkiego ro-
dzaju strzelania. Znajdziemy tu bowiem nieoficjal-
ny tor, na którym swoich sił próbują strzelający z
wiatrówek, łuków, kulek ASG czy broni czarnopro-
chowej. Spora część fortu jest bowiem w nieoficjal-
nym “władaniu” fanów strzelectwa.

– Strzelanie “na forcie” to u nas niegdyś był rytu-
ał. To tutaj po raz pierwszy uprawialiśmy też łucznic-
two terenowe, podczas którego strzela się do nadru-
kowanych postaci zwierząt ukrytych na terenie for-
tu – opowiada Przemek Mistera, który strzela z łuku. 

Fort stanie się parkiem?
W ostatnich latach po drugiej stronie Trasy Sie-

kierkowskiej powstają nowe osiedla. Na forach
mieszkańców pojawiają się propozycje, by zmie-
nić dawny fort w park, by korzystali z niego nie tyl-
ko miłośnicy strzelania, ale w większej mierze i
okoliczni mieszkańcy. Z pewnością, wraz z otwie-
raniem się w pobliżu kolejnych osiedli, presja do-
tycząca uporządkowania terenu stanie się coraz
mocniejsza i może zadecydować o jego przyszłym
kształcie. Warto byłoby przy tej okazji pomyśleć o
strzeleckich tradycjach tego miejsca i nie blokować
dostępu pasjonatom  rekonstrukcji, strzelectwa
sportowego czy łucznictwa tradycyjnego.

P i o t r  C e l e j

Kultowe miejsca na Mokotowie

Fort X Siekierki – miejsce wystrzałowe

Kończy się budowa najno-
wocześniejszej szkoły na
Wilanowie. Już od wrze-
śnia będzie do niej chodzić
500 uczniów. Nową szkołę
odwiedziła wiceprezydent
Renata Kaznowska – zwie-
dziła m. in. imponującą
halę sportową.

– To będzie piękny i najnowo-
cześniejszy obiekt oświatowy w
tej dzielnicy. Wilanów Zachodni
bardzo go potrzebuje – mówi Re-
nata Kaznowska.

Placówka przy al. Rzeczypo-
spolitej ma 30 świetnie wyposa-
żonych sal tematycznych i pra-
cowni z zapleczami, dwupozio-
mową bibliotekę, dwie świetli-
ce, salę integracji sensorycznej
oraz gabinety psychologa i pe-
dagoga wraz z gabinetem tera-
pii pedagogicznej. Na każdym z
pięter znajduje się strefa relak-
su i odpoczynku.

Ponadto na zabudowania
szkolne składa się imponująca
hala sportowa z 4 przebieral-
niami z zapleczami (każda na
ok. 30 osób), 2 salami do ćwi-
czeń z możliwością podziału

na 4 (łącznie ok. 400m2) oraz
salą gimnastyczną o wymia-
rach boiska (ok. 20x40 m). Ha-
la ma też ok. 200 miejsc dla
widowni. Na dachu znajduje
się boisko ze sztuczną na-
wierzchnią.

- W hali sportowej nie ma po-
głosu. To dzięki wykończeniu
sufitu specjalnymi panelami
dobranymi tak, by pochłaniały
dźwięk - zwraca uwagę bur-

mistrz Wilanowa Ludwik Ra-
kowski.

Szkoła posiada przestronne
korytarze, stołówkę z pełnym za-
pleczem gastronomicznym oraz
niezbędną infrastrukturę tech-
niczną. Wraz z zagospodarowa-
niem terenu wykonano ciągi pie-
sze i strefy relaksu i ciszy dla
uczniów, zamontowano stano-
wiska dla rowerów, siedziska, le-
żaki i zabawki.

Koszt inwestycji wraz z za-
kupem działki to ponad 84
mln zł. W nowej szkole pod-
stawowej nr 400 będzie doce-
lowo 30 klas (dla 750
uczniów). Pierwszy dzwonek
zabrzmi tutaj już 1 września
(dla 3 oddziałów przedszkol-
nych i 19 klas I-VIII).

Spełniamy obietnice i inwe-
stujemy w rozbudowę infra-
struktury oświatowej. Tylko w
2019 r. oddano do użytku 12
przedszkoli i 3 szkoły podstawo-
we, a w trakcie budowy jest ko-
lejnych 18 placówek. Na ten cel
w br. przeznaczono ponad pół
miliarda złotych. R K

Dokładnie 359 warszawskich ogrodów,
ogródków, balkonów, ukwieconych
okien i przestrzeni zielonych zgłoszono
do tegorocznej edycji Konkursu „Warsza-
wa w kwiatach i zieleni”. Mieszkańcy
Warszawy, mimo pandemii, zaskoczyli
swoim zaangażowaniem w zazielenia-
niu stolicy.

Tegoroczny sezon ogrodniczy nie był łatwy:
trwająca pandemia, susza, a następnie ulewne
deszcze mogły zniechęcić wielu do prac ogrod-
niczych. Jednak miłośnicy zieleni w Warsza-
wie po raz kolejny udowodnili, że widok pięk-
nej i ukwieconej stolicy jest dla nich niezwykle
ważny.

Program wydarzeń towarzyszących 37. Kon-
kursowi „Warszawa w kwiatach i zieleni” wyjąt-
kowo przeniósł się do sfery online. Warszawskie
Warsztaty Ogrodnicze, Roślinna Linia Ratunkowa
czy Zielona Warszawa TV wsparły tych, którzy
chcieli zacząć przygodę z prowadzeniem ogród-
ka, uzyskać poradę czy też pogłębić wiedzę. Do
tych, którzy potrzebowali specjalnej pomocy i
wsparcia specjalistów, wyruszyła Roślinna Ekipa

Pomocnicza. Zadbała, żeby każdy miał szansę
wziąć udział w konkursie.

W rezultacie napłynęło 359 zgłoszeń, spośród
których jury wyłoni zwycięzców. Poznamy ich 6
września.

Wyjątkowy charakter tegorocznego konkursu
oraz nowa kategoria „Ogród ekologiczny/nowo-
czesny” sprawiły, że jak nigdy dotąd warszawia-
cy skupili się na walce ze zmianami klimatu. Ich
ogromne zaangażowanie w towarzyszące kon-
kursowi akcje „Cała Warszawa walczy z suszą”
oraz #warszawawkwiatachizielenidlapszczół nie
pozostawia wątpliwości, że stolica jest jednym z
najbardziej zielonych miast w Polsce!

Stołeczne ogródki i ukwiecone okna walczą o
miano najpiękniejszego już od lat 70., dzięki ini-
cjatywie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Tra-
dycja ta wywodzi się jeszcze z czasów prezyden-
tury Stefana Starzyńskiego, który był propagato-
rem zazieleniania stolicy. Konkurs ewoluował w
najpiękniejszy i największy w Polsce festiwal zie-
leni i ekologii, który aktywizuje ludzi do dbania o
roślinność, pomaga w rozpoczęciu przygody z
ogrodnictwem i wspiera proekologiczne działania.

Warszawa w kwiatach i zieleni

Supernowoczesna szkoła na Wilanowie
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Plenerowa joga, relaks na leża-
ku, rejsy łodzią wraz z opowie-
ściami o tajemnicach Warszawy
– stolica zaprasza do skorzysta-
nia z nadwiślańskich atrakcji.
Na miejskich plażach i bulwa-
rach każdy może znaleźć coś dla
siebie. Ekologia, rekreacja i że-
gluga to główne motywy letnie-
go sezonu Dzielnicy Wisła.

Nasi mieszkańcy i goście upodobali
sobie wypoczynek nad Wisłą. Mogą ko-
rzystać z szerokiej oferty wakacyjnych
animacji, które wspiera miasto.

Warszawskie plażowanie
Punkty Warszawskiego Plażowego

są na trzech plażach: Saskiej, Ponia-
tówce i Żoliborz. Plażowicze mogą wy-
pożyczyć tam leżaki dla dzieci i doro-
słych, zestawy do zabawy w piasku, ko-
ce plażowe, rakietki do tenisa plażowe-
go, zestawy do gry w bule, piłki do rug-
by i siatkówki, książki oraz mapki i gry
dla najmłodszych plażowiczów.

Z punktów Dzielnicy Wisła można
też wziąć ekologiczne popielniczki i
biodegradowalne worki na śmieci.
Otwarte są w tygodniu od godz.
12.00, a w weekendy od godz. 9.00 aż
do zachodu słońca. Osoby wypoży-
czające sprzęt muszą obowiązkowo
zdezynfekować ręce, a Warszawscy
Plażowi dbają o odkażenie każdej
zwróconej rzeczy.

Aktywny relaks
„Wisłę mamy w naturze” to godzina

plenerowej jogi na plaży Poniatówka.
Miłośnicy treningów pod gołym nie-
bem spotykają się w każdą niedzielę o
godz. 10.00. Chętni na intensywniej-
sze ćwiczenia mogą przyjść na tabatę z
rozciąganiem - zajęcia „Wisła w formie”
odbywają się w niedziele o godz. 11.30
również na Poniatówce. Z kolei lekcje
jogi z Animal Flow - dla fanów wyci-
szenia i relaksu ze wzmacnianiem cia-
ła - w każdą środę o godz. 13.00 na bar-
ce przy pomniku Syreny.

Mieszkańcy, którzy lubią dynamicz-
ne spacery brzegiem rzeki, mogą wy-
brać się na grupowy nordic walking w
lipcowe oraz sierpniowe środy i nie-

dziele o godz. 19.00 przy MOSiR “Po-
ranki i Wieczory”.

Miasto wpiera także wodną rekre-
ację - młodzież i dorośli mogą spróbo-
wać swoich sił w kajakarstwie i wio-
ślarstwie w ramach programu „Aktyw-
nie nad Wisłą”.

Popłyń rzeką
Podczas rejsu „Wisła Bliska” goście

drewnianych łodzi mogą poznać War-
szawę z niecodziennej perspektywy i
posłuchać opowieści o ciekawostkach
stolicy. Uczestnicy mają do wyboru
dwie wycieczki tematyczne: „Warsza-
wa – życie miasta przy wielkiej rze-
ce”, z Portu Czerniakowskiego, oraz
„Wisła – życie rzeki w wielkim mie-
ście”, start z Płyty Desantu. Na wy-
prawy w wybrane weekendy sierpnia
w godz. 11.00-15.00 obowiązują zapi-
sy dostępne na stronie Fundacji Rok
Rzeki Wisły.

Rejsy „Odkryj Wisłę każdym zmysłem”
rozpoczynają się i kończą się na Barce Wi-
sława w okolicach stacji metra Centrum
Nauki Kopernik. Podczas wycieczki łodzią
motorową można zobaczyć atrakcje, za-
bytki, posłuchać audioprzewodnika i po-
dziwiać warszawską przyrodę. Osoby nie-
słyszące otrzymują na pokładzie nagra-
nie z tłumaczeniem na język migowy. Na
rejsy obowiązują zapisy prowadzone na
stronie Fundacji Wisła Warszawie.

„Płynie we mnie Wisła” to rejsy z War-
szawskim Plażowym, które startują w
każdą letnią niedzielę o godz. 13.00 z
plaży Saskiej (obowiązują zapisy).

Przeprawy promowe Warszawskich
Linii Turystycznych łączą brzegi rzeki:

– Słonka – pływa pomiędzy Cyplem
Czerniakowskim a Saską Kępą i zabie-
ra na pokład 25 osób,

– Pliszka – pływa wzdłuż mostu Po-
niatowskiego do Stadionu PGE Narodo-
wego i zabiera na pokład 25 osób,

– Wilga – pływa pomiędzy Podzam-
czem-Fontannami a ZOO i zabiera na
pokład 50 osób.

W lipcu i sierpniu promy pływają co-
dziennie, a we wrześniu w weekendy.
Na pokład można zabrać rower. Prze-
prawy są bezpłatne.

Kulturalnie nad Wisłą
„Wisła jak malowana” to warsztaty

plastyczne dla dzieci, które odbywają
się w soboty od godz. 15.00 na plaży Żo-
liborz. Najmłodsi mogą wykazać się
kreatywnością, korzystając z koloro-
wych sznurków, ścinek papieru czy kar-
toników. 

W piątek 7 sierpnia o godz. 17.00 bul-
wary wypełnią się „Żywą zielenią” nie-
daleko pomnika Syreny. W planie są
animacje teatralne – roślinne kostiu-
my, pantomima, klaunada i taniec będą
zaproszeniem do głębszego wejścia w
świat flory. Potem odbędzie się koncert

muzyki elektronicznej. W sobotę 8
sierpnia o godz. 16.00 ten sam happe-
ning odbędzie się na plaży Żoliborz.

Do końca wakacji kinomaniacy mo-
gą spotkać się na piątkowych seansach
pod chmurką organizowanych o godz.
21.00 na plaży ZOO przy Beach Barze
Aquatica. Pan pokazów dostępny jest
na wydarzeniu na Facebooku „Kinowe
piątki na Pradze-Północ”.

Na rodzinnych spacerach „Ahoj Wi-
sło”, organizowanych w sierpniu, bę-
dzie można zgłębić wiedzę o historii
miasta, rzeki oraz poznać ciekawe miej-
sca nad Wisłą.

Odżyj rzeko
Mieszkańcy i turyści mogą spotkać

na brzegach ekoedukatorów, przypo-
minających o zachowaniu czystości nad
Wisłą. Ekipy Dzielnicy Wisła, rozdające
w weekendy worki na śmieci, przekazu-
ją też wskazówki o zasadach ochrony
przed koronawirusem.

Na bulwarze Karskiego działa Punkt
Edukacji Ekologicznej – tam warsza-
wiacy przychodzą na warsztaty „zero
waste”, a także oddają do recyklingu
plastikowe i papierowe odpady. Punkt
organizowany w ramach projektu oby-
watelskiego „Szanujmy naszą Wisłę”
działa:

– w piątki w godz. 16.00-20.00,
– w soboty i niedziele w godz. 12.00-

20.00.
Dodatkowo w letnim sezonie odbędą

się trzy spacery w celu wspólnego zbie-
rania puszek, butelek, niedopałków i
innych porzuconych przedmiotów z
atrakcjami. Najbliższa zbiórka już w
niedzielę 26 lipca od godziny 13.00 do
15.00, a od 15.00 do 17.00 program to-
warzyszący: wspólne malowanie pa-
pierowej łódeczki zaprojektowanej
przez Marka Sułka, z wykorzystaniem
ekologicznych farb i szablonów ze zwie-
rzakami zamieszkującymi nadwiślań-
skie tereny oraz rewers graffiti. Na nad-
wiślańskim muralu zostanie uwiecz-
nione na nim hasło tegorocznego se-
zonu nad Wisłą „Odżyj rzeko”. Dla
uczestników zapewnione są maseczki,
rękawice i biodegradowalne worki
Dzielnicy Wisła. R K

W kolejnej odsłonie 26. Międzynarodo-
wego Plenerowego Festiwalu Jazz Na
Starówce usłyszymy najnowszy projekt
naszego wybitnego saksofonisty i aran-
żera Piotra Barona – „Piotr Baron Quin-
tet: Wodecki Jazz”. Koncert dedykowany
będzie 76. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego.

Tradycją festiwalu od wielu lat są specjalne
koncerty dedykowane rocznicy Powstania War-
szawskiego, w której brali udział wybitni artyści,
m. in.: Tomasz Stańko, Włodzimierz Nahorny,
Andrzej Jagodziński, Sławek Jaskułke.

Czołówka polskich muzyków jazzowych zapre-
zentuje popularne kompozycje Zbigniewa Wo-
deckiego, wszechstronne i ponadczasowe – tym
razem w wersji jazzowej, uwspółcześnionej, ale
wciąż piękne muzycznie. 

Muzycy wystąpią w składzie: Piotr Baron – sak-
sofon tenorowy, sopranowy, klarnet basowy; Ro-
bert Majewski – trąbka, flugelhorn; Piotr Wyleżoł
– fortepian; Maciej Adamczak – kontrabas; Mi-
chał Miśkiewicz – perkusja.

Piotr Baron, saksofonista (tenor, sopran, bary-
ton), kompozytor, aranżer, lider, pedagog, publi-
cysta nagrał osiem autorskich albumów, wziął
udział w ponad 60 projektach znakomitych pol-
skich i zagranicznych muzyków. Na niektórych z
jego autorskich dokonań można znaleźć nazwiska
prawdziwych legend jazzu jak: 

Art Farmer, Eddie Henderson, Wadada Leo
Smith, John Hicks, czy Victor Lewis. Laureat Grand
Prix na festiwalu San Sebastian „Jazz Aldia” w
Hiszpanii (1984), a od dwóch dekad jest także
laureatem „Jazz Top” w piśmie „Jazz Forum” no-
minowanym do nagrody Fryderyka. Od lat zajmu-
je czołowe miejsca w kategorii saksofonu tenoro-
wego i sopranowego, altowego i barytonowego.
Współzałożyciel kultowego „Traveling Birds Qu-
intet” (Baron/Wojtasik/Oleszkiewicz/Stankie-
wicz/Konrad). 

Podczas Festiwalu  przestrzegane są zasady,
zalecenia i procedury epidemiologiczne.

Organizatorzy i artyści zapraszają w najbliższą
sobotę (1 sierpnia), na godzinę 19:00 na  Rynek
Starego Miasta w Warszawie. Wstęp wolny!

Organizator: Fundacja Jazz Art. 
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy. 
Dyrektor generalny festiwalu: Krzysztof Wojcie-

chowski. 
Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu: Iwo-

na Strzelczyk Wojciechowska.
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Warszawskim ZOO co
chwila pojawiają się nowo
narodzone zwierzęta. Tyl-
ko od początku 2020 r. na
świat przyszło 251 malu-
chów. Wśród nich są lemu-
ry, gepardy, kangury, jak
również papuga, żubr i je-
lenie.

2020 to dotychczas jedyny rok
w ponad 90-letniej historii Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie, w którym placówka
była zamknięta na kilka tygodni
dla zwiedzających. Brak odwie-
dzin wiązał się z ciszą, spoko-
jem, a sama pandemia z ograni-
czeniem transportu zwierząt
między ogrodami zoologiczny-
mi. Pomimo zamknięcia, życie
w ZOO toczyło się swoim bie-
giem - zwierzęta rodziły się, klu-
ły, a niektóre chorowały bądź by-
ły bardzo znudzone.

W półrocznym podsumowa-
niu Warszawskie ZOO może po-
chwalić się prawdziwym „baby

boomem” i przedstawić 251 no-
wo narodzonych zwierząt (nie
licząc bezkręgowców, takich jak
pająki, krewetki czy ślimaki).
Maluchy są przedstawicielami
blisko 50 gatunków, z których
wiele jest zagrożonych wyginię-
ciem. Najmłodsi mieszkańcy
ogrodu to m.in. lemury katta, je-
lenie wschodnie (siki wietnam-
skie), papuga kea, gepardy, oryk-
sy szablorogie, lemur wari rudy,
kardynały szkarłatne, żubr eu-
ropejski, irbis, kulony, boa ku-
bańskie, pławikoniki długonose
i kangury rude. Dodatkowo na
przełomie lipca i sierpnia pra-
cownicy placówki spodziewają
się niemal dwukrotnego powięk-
szenia rodziny góralków.

Młode zwierzaki nie tylko bę-
dą atrakcją w ZOO, ale także we-
zmą udział w programach ho-
dowlanych dla zagrożonych
zwierząt, prowadzonych przez
europejskie stowarzyszenie
ogrodów zoologicznych EAZA.

Można je zobaczyć na filmie za-
mieszczonym na fanpage’u War-
szawskie ZOO.

Po wznowieniu transportów
w warszawskiej „Ptaszarni” za-
mieszkały pieprzojady czerwo-
norzytne – małe, zielone ptaki z
wielkimi dziobami. Z kolei przy-
chówki ze stołecznego ZOO za-
częły już wyjeżdżać do innych
ogrodów, np. pawie kongijskie
trafiły do Wrocławskiego ZOO.

Na powierzchni 40 ha War-
szawskiego ZOO eksponowa-
nych jest ponad 12 000 zwierząt,
należących do 570 gatunków, z
których 49 jest objętych progra-
mami ratowania zwierząt zagro-
żonych wyginięciem. Są wśród
nich zarówno zwierzęta żyjące w
Polsce - wydry, niedźwiedzie
brunatne czy bociany, jak i licz-
ne okazy egzotyczne – słonie
afrykańskie, żyrafy Rothschilda,
nosorożce indyjskie, gibony, róż-
ne gatunki ptaków, gadów i tro-
pikalnych ryb.

Miejski Ogród Zoologiczny w
Warszawie jest członkiem Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Ogro-
dów Zoologicznych i Akwariów
(EAZA), Światowego Stowarzy-
szenia Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów (WAZA) oraz Euro-
azjatyckiego Regionalnego Sto-
warzyszenia Ogrodów Zoolo-
gicznych i Akwariów (EARAZA).
Współpraca z ogrodami zoolo-
gicznymi i instytucjami nauko-
wymi z całego świata wspiera
edukację mieszkańców o przyro-
dzie, ochronę gatunkową i
zwiększenie populacji zagrożo-
nych zwierząt.

Wypocznij nad Wisłą, jak lubisz

Nowi mieszkańcy w ZOO Wodecki na jazzowo...
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Czego mógł szukać w środku lata w małym mieście Sierpc pan Tadeusz
Porębski, dziennikarz zacnego tygodnika „Passa” z południa wielkiej War-
szawy? Trudno będzie niektórym uwierzyć, ale ten pan pojechał do pro-

wincjonalnego szpitala – jak nazywają stołeczne elity medyczne szpitale w mniej-
szych miastach Polski – na zabieg artroskopii kolana. I dzisiaj dziękuje Bogu,
opatrzności, losowi (jak zwał, tak zwał) za dokonany wybór. Po zaledwie czterech dniach od zabie-
gu chodzi co prawda o kulach, ale rana na kolanie jest ledwo widoczna, brak jakiejkolwiek opuchli-
ny, zero bólu oraz jest możliwość zginania stawu już pod kątem 90 stopni. Lada dzień odrzuci ku-
le i zajmie się ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.

Co skłoniło mnie do szukania pomocy w niewielkim Sierpcu? Opowiem, bo rzecz dotyczy zdrowia,
jak również służby zdrowia, a to są tematy interesujące zarówno starszych, jak i młodych czytelników.
Przez wiele dekad tkwiłem w przekonaniu, że najlepsi lekarze specjaliści pracują w Warszawie. Powiat
natomiast, to medyczna siermięga kojarząca się z felczerami lub konowałami wyposażonymi w piły
do amputowania nóg i rąk pacjentów. Od prawie roku miałem postępujący problem z chodzeniem,
ostatnio przejście stu metrów było dla mnie udręką z powodu narastającego bólu w kolanie. Odby-
łem wiele wędrówek po wielu warszawskich gabinetach prywatnych i przyszpitalnych poradniach or-
topedycznych. Rezonans magnetyczny i USG pokazywały, że staw jest mocno zniszczony – popęka-
ne łąkotki, łysa rzepka, pęknięta w górnej części kość piszczelowa i obrzęk szpiku, etc. 

Łaziłem od Annasza do Kajfasza i nic. Żadnej konkretnej diagnozy, co ze mną zrobić, bym mógł nor-
malnie funkcjonować. Znalazłem się w podwójnych kleszczach, ponieważ mam nadwagę, więc
brak ruchu może spowodować to, że zdechnę na zawał. Jeden medyk stwierdził, że, owszem, moż-
na wykonać artroskopię, ale w moim wieku może ona nie przynieść oczekiwanego efektu. Zalecił więc
zastrzyk w kolano o nazwie Synvisc One, który jest preparatem stosowanym w przypadku dolegli-
wości bólowych będących rezultatem zwyrodnienia stawów jako zastępnik płynu maziówkowego.
Preparat kosztuje prawie pięć stów, plus stówa za wykonanie zastrzyku. Nie pomogło, bo – jak się póź-
niej dowiedziałem od innego ortopedy – przy skali uszkodzeń mojego kolana nie mogło pomóc.

K olejny specjalista zalecił mi schudnięcie, co miałoby uwolnić mnie od bólu bez konieczno-
ści przeprowadzenia zabiegu. Inny pytał m. in., czy palę papierosy i pijam alkohol. O ten
alkohol dopytywał tak natarczywie, że wewnątrz dostałem piany i zapytałem podstępnie,

czy ma coś mocnego w swoim biurku, to chętnie walnę kielicha. Obraził się i wypędził mnie z ga-
binetu. Potem przewijał się temat wymiany całego stawu kolanowego, bo w moim wieku (po 65 ro-
ku życia) artroskopii rzekomo się nie wykonuje. Podczas kolejnej wizyty u specjalisty za jedyne 200
zł dowiedziałem się, że poprzednik gadał bzdury, ponieważ staw kolanowy wymienia się wyłącz-
nie wtedy, kiedy jest niestabilny, a moje więzadła są w porządku. Ból był coraz większy, a ja traci-
łem czas i pieniądze na bezproduktywne wizyty. Miałem tego dosyć, więc kiedy znajomy polecił mi
doktora Arkadiusza Garbackiego ze szpitala w Płońsku nie zawahałem się ani minuty, mimo że nie
jest to lekarz warszawski. Miałem dosyć stołecznych medyków – biznesmenów.

Wchodzę w Internet, wpisuję na-
zwisko Garbacki i co widzę? Duń-
czyk Lars Madsen, najdroższy
szczypiornista w historii drużyny
Wisły Płock i jeden z najlepszych
rozgrywających na świecie, nie za-
gra do końca sezonu, bo przeszedł
operację więzadeł krzyżowych
przednich oraz łąkotki bocznej.
Duński gwiazdor nie pojechał jed-
nakowoż na operację do Kopenha-
gi czy wyspecjalizowanej kliniki w

Oslo. Wybrał doktora Arkadiusza Garbackiego, który wykonał rekonstrukcję uszkodzonych więza-
deł krzyżowych i łąkotki bocznej, a w miejsce uszkodzonego więzadła wstawił przeszczep ze ścię-
gna pobranego od pacjenta. Już wiedziałem, że trafiłem bingo. Oby tylko dostać się w miarę szyb-
ko do takiego kozaka. Udało się. Wyszedłem ze przyszpitalnej przychodni w Płońsku z diagnozą i
skierowaniem do szpitala. Termin, ze względu na zaległości spowodowane pandemią, za mniej wię-
cej dwa miesiące. Ale nie za rok jak w Warszawie.

A liści dzień później dostałem telefon, że istnieje możliwość wykonania artroskopii wcześniej,
bo już 25 lipca, ale w Sierpcu przez doktora Andrzeja Chruścińskiego, członka ortopedycz-
nej drużyny ordynatora Garbackiego ze szpitala w Płońsku. Sierpecki szpital zewnętrz-

nym wyglądem nie powala na kolana, ale wnętrza nie powstydziłyby się placówki w stolicy. Poło-
żyłem się tam w piątek, w sobotę wykonano artroskopię, a w niedzielę jadłem obiad w domu, nie
odczuwając jakichkolwiek efektów ubocznych tak dużego zabiegu. 

Jak wszystko wyglądało w praktyce? Zostałem otóż poinformowany w najdrobniejszych szczegó-
łach o samym zabiegu i rodzaju znieczulenia. Na sali operacyjnej cackało się ze mną chyba z sześć osób,
w tym operator i anestezjolog. Zero bólu, opieka pielęgniarska i lekarska po zabiegu na poziomie gru-
bo ponadprzeciętnym. Nie ma co więcej się rozpisywać: ortopedia w Płońsku i w Sierpcu to najwyż-
sza krajowa półka. Polecam z całego serca i publicznie dziękuję doktorom Chruścińskiemu oraz Gar-
backiemu, chyląc czoła przed ich medycznymi kompetencjami. Na koniec z innej beczki. Od sześciu
lat wisi nad Polską pytanie, co dalej z ustawą reprywatyzacyjną? Wciska się nam szkolny kit, informu-
jąc o komisjach nadzwyczajnych, które wcale nie okazały się nadzwyczajne, ponieważ nic nadzwyczaj-
nego nie dokonały. Nie ma wyroków skazujących członków reprywatyzacyjnej ośmiornicy, sądy ad-
ministracyjne uchylają orzeczenia speckomisji, społeczeństwo nie otrzymuje nic poza czczym gada-
niem. A przecież mające większość parlamentarną i swojego prezydenta PiS wielokrotnie zaprezen-
towało nam legislacyjną skuteczność, przepychając ustawy w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin... 

W przededniu wyborów prezydenckich PiS zafundowało Polakom kolejną protezę ustawy, któ-
ra niestety rozwiązuje tylko część problemów. Zapisy projektu, owszem, ograniczają możliwości zwro-
tów nieruchomości, ale nie określają sposobu określania wartości odszkodowań. Jest to woda na
młyn dla szemranego biznesu reprywatyzacyjnego i nie ma nic wspólnego z zapowiadaną trzy la-
ta temu dużą ustawą reprywatyzacyjną. Co jest na rzeczy, że mydli się Polakom oczy, zamiast wzo-
rem innych państw dawnego bloku sowieckiego, będących dzisiaj członkami UE, rozliczyć się
wreszcie i na zawsze z komunistyczną przeszłością. Może to, że PiS widzi słomkę w oczach poprzed-
ników, a nie dostrzega belki w swoich? 

W szak nie jest tajemnicą, że herszt reprywatyzacyjnej ośmiornicy Jakub R., były zastęp-
ca dyrektora stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, obsadzonego ludźmi po-
wołanymi przez prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, napisał w grypsie przemy-

conym z aresztu, iż jego koledzy z czasów młodości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zasiadający
dzisiaj w ministerialnych fotelach, proponowali, by podrzucał im adresy nieruchomości, które
można sprywatyzować. Dzisiaj widać jak na dłoni, że PiS podeszło do problemu reprywatyzacji wy-
łącznie politycznie. Sebastian Kaleta i Patryk Jaki przypięli sobie do piersi gwiazdy, by grać spra-
wiedliwych i praworządnych szeryfów walczących z przestępcami. Ale przez sześć lat rządzenia
państwem ich macierzysta partia nie zastopowała złodziejskich procedur. Wypowiedzi więc Kale-
ty głoszone dzisiaj przed telewizorami budzą jedynie irytację. Usiłuje się dokonać wiwisekcji na wciąż
żywej ośmiornicy tępymi narzędziami.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto komu wciska kit...

„Co skłoniło mnie do szukania
pomocy w niewielkim Sierpcu?
Opowiem, bo rzecz dotyczy
zdrowia, jak również służby
zdrowia, a to są tematy intere-
sujące zarówno starszych, 
jak i młodych czytelników”Wystarczy rozejrzeć się nieco po Ursynowie, by zauważyć, że młoda

niegdyś dzielnica, jaką był nie tak dawno, zdążyła się już zesta-
rzeć. Przybyło lat budynkom, ulicom, skwerom, a przede wszystkim

mieszkańcom. Z typowej warszawskiej sypialni Ursynów zmienił się w miejsce
nadające się do mieszkania i do normalnego życia, a nie tylko do noclegu, jak
to było wcześniej. 

Trzeba przyznać, że jest to jedna z przyjemniejszych warszawskich dzielnic. I to pod wieloma wzglę-
dami. Została zaprojektowana z uwzględnieniem niezbędnych do życia terenów zielonych, parków
etc. Z czasem przybyło sklepów, powstały przychodnie, szkoły, punkty usługowe, restauracje, ka-
wiarnie i niemal wszystko, czego potrzeba przeciętnemu Kowalskiemu i jego rodzinie. 

Zabudowa Ursynowa nie przytłacza swą skalą. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zbudowana zosta-
ła niezbędna infrastruktura i stale się rozwija, służąc mieszkańcom poszczególnych osiedli i całej
dzielnicy. Rozbudowuje się ona stale, a bieżące potrzeby są sukcesywnie zaspokajane. Jak wiado-
mo, potrzeby rosną i przybywa ich wraz z rozwojem Ursynowa. Dotyczy to m. in. komunikacji miej-
skiej, opieki zdrowotnej, szkolnictwa i wielu innych dziedzin koniecznych do normalnego funkcjo-
nowania miasta. Budowa nowych obiektów i modernizacja starych służy poprawie życia zamiesz-
kałych tu osób, jak też przybywających spoza dzielnicy. Wciąż potrzeba nowych szkół, żłobków, przed-
szkoli, placówek kultury, obiektów sportowych, placówek opieki zdrowotnej etc. Mimo to, tu i tam
odczuwa się brak tego, czy tamtego. 

Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają nieliczne budki telefoniczne, a także nieliczne autobusy
dowożące do celu nowo osiedlonych szczęśliwców, którym udało się otrzymać w ten, czy inny spo-
sób upragnione mieszkanie „M”. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie Ursynowa bez
linii metra. Ten środek transportu wydaje się być najbardziej efektywny i zapewne długo nie będzie

dla niego alternatywy. Skoro zaś o al-
ternatywach mowa, to oczywiście,
mieszkańcy dzielnicy wiedzą, że na Ur-
synowie „alternatywy” już są, ale nie są
związane z komunikacją czy miejską
koleją podziemną, a z pewną ulicą. Uli-
ca Alternatywy ciągnie się pomiędzy
ul. Indiry Gandhi i ulicą osiedlową SMB
Imielin (przy Ludwika Hirszfelda). Po

drodze przecina ul. Polskie Drogi krzyżując się z nią na rondzie Barei. Te filmowe i reżyserskie sko-
jarzenia powstały dzięki serialowi filmowemu Alternatywy 4, którego akcja rozgrywa się właśnie
w bloku z wielkiej płyty znajdującym się na Ursynowie. Tyle że nie przy ul. Alternatywy, a przy ul.
Marii Grzegorzewskiej 3. Dla upamiętnienia całej historii umieszczono na nim tablicę z adresem Al-
ternatywy 4 i w efekcie są na nim dwie tablice adresowe: Marii Grzegorzewskiej 3, a nad nią Alter-
natywy 4. Nieźle, prawda? Co jednak z tymi, którzy serialu Barei nie oglądali? Czy zorientują się,
jaki właściwie adres ma ten budynek? A co tam… Niech oglądają więcej filmów z dorobku Barei,
bo warto. Może czegoś się dowiedzą. W końcu, z adresami na Ursynowie w ogóle nie jest łatwo. Cza-
sem trudno zorientować się, według jakiego klucza nadawano adresy i numery stawianych tu bu-
dynków. To jednak temat na inny felieton. 

Ursynowianie bardzo życzliwie podchodzą do związków Stanisława Barei z ich dzielnicą. Rów-
nie chętnie odnoszą się do wszystkiego, co młodej dzielnicy przydaje patyny. Wszelkie zdarzenia i
anegdoty tworzące historię i podkreślające jej charakter są przez mieszkańców mile widziane. Ta-
kie rzeczy budują przecież genius loci Ursynowa, podobnie jak każdego miejsca. 

Sam serial „Alternatywy 4” nie cieszył się aż taką życzliwością władz PRL, a w szczególności cen-
zury. Dlatego przeleżał kilka lat jako tzw. półkownik, na półce w magazynie. Widzom pokazano go
dopiero w 1986 roku. 

Wracając do mojej uwagi zawartej w tytule felietonu, że Ursynów się starzeje, chcę rozwinąć tę
myśl. Dochodzą do mnie głosy mieszkających tu ludzi, którzy mając już swoje lata, chętnie usiedli-
by na ławeczce od czasu do czasu. Żeby odpocząć podczas spaceru czy po prostu posiedzieć sobie.
A ławeczek, niestety, brak. I to brak w wielu miejscach. Przydałyby się ławki wzdłuż ciągów komu-
nikacyjnych, m. in. przy Końskim Jarze, a najlepiej postawić je, uzgadniając to z samymi mieszkań-
cami i uwzględniając ich opinie, bo to oni będą z ławek korzystać. Może potrzebna będzie jakaś spe-
cjalna akcja mająca wskazać miejsca ich posadowienia? Ursynów się starzeje warto o tym pamię-
tać. Mieszkańcy też nie zapomną, że ktoś o nich pomyślał. No cóż, czasy ciecia, czy jak kto woli go-
spodarza Stanisława Anioła z serialu Barei już minęły, można więc liczyć na zrozumienie i przychyl-
ność ze strony urzędników. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Ursynów się starzeje

„Z typowej warszawskiej 
sypialni Ursynów zmienił się 
w miejsce nadające się do
mieszkania i do normalnego
życia, a nie tylko do noclegu”

Wiersz dedykowany Marcie Wicentowicz-Wróblewskiej, która ćwierć wieku temu
była moją uczennicą, z serdecznymi życzeniami z okazji imienin i 40. urodzin.

Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.

Chcę wejść do twego wnętrza (…)

WWiissłłaawwaa SSzzyymmbboorrsskkaa –– RRoozzmmoowwaa zz kkaammiieenniieemm

29 LIPCA: WIERSZ DLA MARTY 
(w dniu imienin)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Był październik. Pamiętasz? 
Liceum w Warszawie.

Skończyłaś pierwszą klasę ze średnią 5.0.
Literackiego Nobla przyznano Wisławie,

A ty? W dorosłe życie wkraczałaś dopiero.

Minęło już ćwierć wieku, aż trudno uwierzyć.
Rozmawiałaś z kamieniem, taką cię pamiętam.

Składałaś hołd poetce w imieniu młodzieży,
Stojąc na forum szkoły skupiona, przejęta.

Pukasz do drzwi kamienia. 
Trudności się piętrzą.

Nie zrażasz się. 
Chcesz zgłębiać tajemnice świata,

Poznać istotę duszy, przyglądać się wnętrzom,
Szukać prawdy, jej oddać młodzieńcze swe lata.

Pukasz do drzwi kamienia. Masz go za sąsiada.
Sama ten wiersz wybrałaś.

Cenisz własne zdanie.

Jesteś nieco zdziwiona, że nie odpowiada.
Nie dajesz za wygraną. Ponawiasz pukanie.

– To ja, wpuść mnie – powtarzasz, 
raz ciszej,raz głośniej.

Nie ustąpisz, mam pewność, a rzadko się mylę.
Ja już wtedy wiedziałem, co z ciebie wyrośnie,

Że rozwiniesz swe skrzydła, by stać się motylem.

– Nie mam drzwi – mówi kamień. 
– Nie wejdziesz do środka.

Nie dowierzasz poetce, głaz może się zmieniać.
Jeśli przynosisz dobro, nagroda cię spotka,

Nawet kamień nie może mieć serca z kamienia.

Wierzysz w dobro, swym szczęściem 
z innymi się dzielisz.

Karma wraca. Bądź sobą, 
idź naprzód, bo warto.

Niech nad tobą czuwają niebiescy anieli.
Życzę ci pomyślności. Powodzenia, Marto!



1 3

Z dziejów Legii Akademickiej w czasie wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i później

Karol Wojtyła też był legionistą!

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
I n s t y t u t  H i s t o r i i  P A N

U chwała miała nastę-
pujące brzmienie: „W
zgodnym postano-

wieniu młodzieży akademic-
kiej, aby wstąpić do wojska, w
celu zdobycia i wywalczenia
niezależnego bytu państwowe-
go Ojczyźnie. Senaty Akade-
mickie witają doniosły czyn pa-
triotyczny, z którym w całości
się solidaryzują. W przeświad-
czeniu, że młodzież akademic-
ka, wstępująca do wojska, stać
będzie na straży jedności naro-
dowej i służyć będzie obronie
zagrożonych granic Polski, Se-
naty Akademickie wyrażają
zgodność uczuć swych z uczu-
ciem młodzieży i postanawiają
zawiesić wykłady i zajęcia.”1

W świetle informacji „ Tygo-
dnika Ilustrowanego” – „ W cią-
gu dwu pierwszych dni ewiden-
cja Legii obejmowała już pra-
wie 3000 nazwisk (to jest ab-
solutną większość studentów
Warszawy p. m). Z tysiąca dwu-
stu tylko akademików uformo-
wał z rozkazu Naczelnego Wo-
dza mjr Kazimierz Sawicki ową
sławna Legią Akademicką, czy-
li 36 pułk piechoty. Nie zorgani-
zowani w pułku odgrywali ak-
tywną rolę w służbie wartowni-
czej i w innych służbach pomoc-
niczych. Wzięli oni bardzo ak-
tywny udział w rozbrajaniu żoł-
nierzy niemieckich 9-13 listo-
pada 1918.

Po krótkim szkoleniu 4
stycznia 1919 r. wyru-
szyła Legia na pomoc

obrońcom Lwowa. Paraliżowała
ona próby otoczenia Lwowa w
grupie „Bug” gen. Jana Rome-
ra, której zadaniem było prze-
rwanie pierścienia ukraińskiego
otaczającego miasto.2 

W walkach zginęli m. in. bar-
dzo młodzi studenci: Rapacki i
Kominek. W rejonie Żółkwi zgi-
nął, kierując atakiem własnego
pułku, ppłk Zygmunt Bobrow-
ski. Bataliony Legii prowadzili,
po tej bolesnej stracie, mjr Kazi-
mierz Sawicki i mjr Witold Lu-
bicz- Sadowski. „Odtąd – pod-
kreślał „Tygodnik Ilustrowany”
– przeżywają, mrozy, zawieje,
słoty i odwilż wiosenną, zostają
zawsze na stanowisku, do ostat-
ka ciężkim, do ostatka krwią
młodzieńczą zlanem. Dnia 13
stycznia i 17 lutego, kiedy Legia
powstrzymała na bagnetach ata-
ki dziesięciokroć silniejszego
wroga – zdobycie Czartowskiej
Skały, ofensywa na Zbrucz, spra-
wa pod Czartkowem – to dziś
akademickie pomniki na tam-
tych kresach. Wyróżniali Legię w
rozkazach kolejni generałowie:
Mieczysław Kuliński, Jan Romer,
Władysław Jędrzejewski, Wa-
cław Iwaszkiewicz.

Pozwolono jej wrócić,
znużonej, zdziesiątko-
wanej, krwawej, a za-

wsze przecie dumnej i młodzień-
czej dopiero w lipcu 1919 r.3 

Legia Akademicka, entuzja-
stycznie witana przez polską lud-
ność Lwowa 10 stycznia 1919 r,
brała aktywny udział w ostatniej
kontrofensywie polskiej prowa-
dzonej od 28 czerwca pod do-
wództwem Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego. Przed jej
rozpoczęciem 24 czerwca, po-
dziwiając dokonania II Batalionu
36 pułku piechoty zwanego „Ba-
talionem Śmierci”, który sforso-
wał przejście przez Świerz i zajął
miejscowości Zagórzany i Garb-
ki, takimi słowami zgrzewał Pił-
sudski Legię do nowych walk: 

„Pójdzie naprzód jako oddział
czołowy do decydującej rozpra-
wy z wrogiem, pójdziecie jako
grupa szturmowa, która złamie
opór nieprzyjaciela i utoruję dro-
gę innym. Chłopcy! Liczę na Wa-
sze męstwo i Waszą walecz-
ność”.4 

Studenci Warszawy, żoł-
nierze Legii Akademic-
kiej, wzięli aktywny

udział, na wezwanie Naczelnego
Wodza w jego ofensywie w Ma-

łopolsce Wschodniej z udziałem
min 10 pułku piechoty z Wiel-
kopolski i 6 Dywizji Armii gen.
Józefa Hallera i 3 Dywizja gen
Zygmunta Zielińskiego. 26
czerwca 1919 r Rada Najwyższa,
w związku z sukcesami Armii
Czerwonej na froncie ukraiń-
skim upoważniła Polskę do zaję-
cia Galicji Wschodniej po rzekę
Zbrucz i wprowadzenia na tym
obszarze polskiej administracji.5 

W przemówieniu do
delegatów ludności
Małopolski

Wschodniej, którzy przypomnie-
li swoje cierpienia i niepokoje w
związku z trwającą wojną pol-
sko-ukraińską Piłsudski prosił ich
o cierpliwość i wiarę w sukces
polskiego oręża. „Jestem zara-
zem przekonany – podkreślał –
że w chwili tego zwycięstwa, w
chwili szczęścia będziemy postę-
powali wobec zwyciężonych jak
ludzie kultury, i że jako zwycięz-
cy będziemy się zachowywali
tak, jak przystało na szlachetny
naród. Chcąc ulżyć doli ofiar
wojny, dołożę wszelkich starań
ażeby los uchodźców uczynić
lepszym”.6 

Piłsudski mówił to do Pola-
ków – uchodźców z terenów za-
jętych przez wojska ukraińskie.
Chciał ich przygotować do pla-
nowanego, antybolszewickiego
sojuszu polsko-ukraińskiego.
Wkrótce 15 lipca 1919 r. wojska
gen. Wacława Iwaszkiewicza za-
jęły Tarnopol, Trembowlę, Czort-
ków, spychając wojska ukraiń-
skie na linię Zbrucza do Kamień-
ca Podolskiego - Jarmolińca.7 

Po tym sukcesie 20 lipca do-
szło do podpisania rozejmu mię-
dzy atamanem Semenem Petlu-
rą a polskim Naczelnym Do-
wództwem.8

W tym czasie po po-
wrocie do Warsza-
wy 36 pułk piechoty

Legii Akademickiej został zre-
formowany przez wchłonięcie
nowych rekrutów ze środowisk
młodzież chłopskiej, robotniczej
ale pozostał przy starej dumnej
nazwie Legii Akademickiej. War-
szawa po sukcesie w wojnie pol-
sko-ukraińskiej latem 1919 r. ży-
ła przede wszystkim rosnącą in-
flację i rosnącymi atakami so-
cjalistów i ludowców na politykę
społeczno-gospodarczą gabine-
tu Ignacego Paderewskiego, któ-
rego bronił prze tymi atakami
Józef Piłsudski jako Naczelnik
Państwa. Część żołnierzy Legii
Akademickiej wróciła na studia.
Część odeszła do szkół podcho-

rążych, by zasilić młode kadry
oficerskie. Tradycji w pułku bro-
nił batalion kpt. Trapszy zwany
„baonem śmierci”, „W tym skła-
dzie pisze „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, a ciągle pod tym samym do-
wództwem wyruszył 36 pp. na
drugi etap swej militarnej wę-
drówki, po nowe wawrzyny. W
krwawej ofensywie wyparłszy
wroga po Dźwinę, zajęła Legia
Połock i broniła go wśród cią-
głych walk aż po dzień odwrotu,
całego frontu, do czerwca 1920
roku. Szczególna była to obrona,
iście Kmicicowska! Coraz to któ-
raś kompania pod dowództwem
por. Stena Lotha (dzisiaj już ka-
walera orderu „Virtuti Militari”)
czy Henryka Orleańskiego, go-
spodaruje na tyłach, demoralizu-
je oddziały nieprzyjacielskie,
uprowadza mu karabiny, maszy-
nowe, zabiera materiał wojen-
ny, bierze jeńców.”9 

Od czerwca Legia Aka-
demicka 1920 r. żyła
w ciągłym odwrocie.

Marsze bez odpoczynku, bez cie-
płej strawy, w obliczu tryumfują-
cego nieprzyjaciela, dziesiątko-
wały jej szeregi, przede wszyst-
kim z powodu chorób, dezynte-
rii i hiszpanki (nierozpoznanej
wówczas grypy). Jej żołnierze
nie wiedzieli, że kraj powołał
Obywatelki Komitet Obrony
Państwa, pod przewodnictwem
Marszałka Sejmu Wojciecha
Trąmpczyńskiego i gen Józefa
Hallera, że 6 lipca ukazała się
odezwa Konferencji ogólnej aka-
demickiej z ponownym wezwa-
niem do ochotniczej służby w
Wojsku Polskim: „Wielu z Was
od dawna już jest w służbie woj-
skowej, dziś jednak muszą sta-
nąć pod bronią wszyscy pozo-
stali. Muszą pójść do szeregów
natychmiast, bez wahania, wno-
sząc z sobą zapał, poświęcenie i
wiarę w zwycięstwo. Obowią-
zek służby dla ojczyzny dotyczy
w równej mierze i koleżanek.
One również przyczynić się mu-
szą do zwycięstwa pracą w szpi-
talach , czołówkach sanitarnych,
kantynach, muszą także zastąpić
kolegów – żołnierzy, pracując w
kancelariach i biurach. Praca w
wyższych uczelniach ponownie
musi ulec zawieszeniu.”10 

Wkrótce rosły szeregi nowych
kandydatów do 36 pp. Legii Aka-
demickiej’:

„Ledwie wzmocniona ba-
onem ochotniczym, 236 pp. już
w dniu 14 sierpnia starła się Le-
gia z odwiecznym wrogiem na
polach Ossowa. A jak stawała,

niech mówią nazwiska takie, jak
Skorupka, jak inż. Piotrowicz , co
na tym Ossowskim padli odcin-
ku. Tu też kres nadszedł powo-
dzeń bolszewickich. Odtąd szedł
pułk znowu dawnym zwycię-
skim krokiem na Okuniew,
Ostrołękę, Łomżę, Białystok i
Grodno. Prastarym polskim szla-
kiem na Wschód przeciw barba-
rzyńcy.”11 

D okumenty operacyjne
„Bitwa Warszawska
13-28 VIII 1920 Część

II (17-28 VIII), opracowane
przez zespół Marka Tarczyńskie-
go, pokazuję wybitną rolę 36
pp. Legii Akademickiej w Bitwie
Warszawskiej, w ramach 8 dy-
wizji piechoty płk. Stanisława
Burhardta - Bukackiego w wal-
kach o Okuniew, w zdobyciu
Nowej Wsi i wymuszeniu 26
sierpnia 1920 r. otoczonych od-
działów sowieckich do wycofa-
nia się na terytorium Prus, gdzie
zostały internowane. Bazą ma-
teriałową 36 pp. i 8 Dywizji
Piechoty były w tym czasie Ząb-
ki. Po zwycięskiej Bitwie War-
szawskiej i Niemeńskiej 36 pp
Legi Akademickiej wraz z całą
dywizją został przerzucony na
Front Południowy. „Sforsowaw-
szy Dniestr pod Haliczem, wrzy-
nając się głęboko na tyły wroga
zmuszając do poddawania się z
bronią w ręku znaczne oddzia-
ły bolszewickie, zdobywa pułk
Tarnopol, bierze Zasław, bierze
Szepietówkę.”12 

18 października 1920 żołnierze
Legii Akademickiej i wszystkich
innych polskich pułków, biorą-
cych udział w wojnie polsko-bols-
zewickiej, usłyszeli rozkaz Na-
czelnego Wodza o zakończeniu
tej wojny, trwające od 15 lutego
1919 do 18 październik 1920 r.; 

„Za pracę wytrwałość, za ofia-
rę i krew, za odwagę i śmiałość,
dziękuje Wam żołnierze, w imie-
niu całego narodu i Ojczyzny na-
szej. Kraj co w dwa lata potrafił
wytworzyć takiego żołnierza, ja-
kim wy jesteście, może spokojnie
patrzeć w przyszłość.” 13 

Wkrótce nastąpiła de-
mobilizacja pułku,
ogłoszona przez mi-

nistra spraw wojskowych gen.
Kazimierza Sosnkowskiego. Stu-
denci wrócili do otwartych po-
nownie uczelni warszawskich,
młodzi żołnierze pochodzący ze
wsi. a było ich ok 65 % wrócili do
pracy na roli, pozostali do przed-
wojennych zajęć.

W świetle badań Piotra Sta-
weckiego od 1929 r. 36 pułk pie-
choty - Legia Akademicka pro-

wadził przysposobienie wojsko-
we w wyższych uczelniach, zy-
skując dużą popularność. W
1932 r. Legia została rozwiąza-
na. W 1937 r działalność Legii
wznowiono i 1 września 1938 r.
zaliczono ją do oddziałów Obro-
ny Narodowej z zadaniem rozwi-
jania wiedzy wojskowej i spraw-
ności fizycznej wśród studentów
oraz odpowiedniego wychowa-
nia obywatelskiego.14 

We wrześniu 1939 r. oddziały
Legii Akademickiej walczyły w
obronie Warszawy i Lwowa. Na
obozie Legii Akademickiej latem
1939 r. w Sądowej Wiśni, koło
Lwowa, przebywał student Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Karol
Wojtyła. Kiedy kilkadziesiąt lat
temu, w imieniu rodziny 36 pp.
Legii Akademickiej mgr inż. Ta-
deusz Burchacki – wybitny spo-
łecznik, dokumentalista dziejów
najnowszych – wręczył Mu pa-
miątkową odznakę pułkową i
przypomniał, że była ona przypi-
nana do munduru, przyszły Pa-
pież, po galicyjsku, odpowiedział
„sutanna obleci za mundur.”15

W1939 r. na czele Le-
gii Akademickiej
stał płk Tadeusz To-

maszewski, bohaterski Szef
Sztabu Dowództwa Obrony
Warszawy. Jego wychowanko-
wie, żołnierze Września 1939 r.,
Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, Armii Krajowej i służb cy-
wilnych Polskiego Państwa Pol-
skiego nowymi czynami wzbo-
gacili tradycję Legii Akademic-
kiej, której działalność została
świeżo wznowiona.

1 Kronika narodzin II Rzeczypo-
spolitej 1914-1923, Warszawa
2008, s. 336
2 Tamże, s. 400
3 Legia Akademicka ( w : ) „Tygo-
dnik Ilustrowany” nr. 47 20 XI
1920,s 880
4 Józef Piłsudski, Pisma zbioro-
we T V, Warszawa 1937, s. 93-94
5 Kalendarz Niepodległości, War-
szawa 1939, s. 178
6 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe , t,
V, s. 94-95
7 Kalendarz Niepodległości, s 197.
8 Tamże, s. 202 
9 Legia Akademicka, s. 880
10 J.w
11 Legia Akademicka, s.880
12 J.w 
13 J. Piłsudski, Pisma T V s,178
14 Encyklopedia Historii II Rze-
czypospolitej, Warszawa 1999, s.
187-188 
15 Relacja Mgr Tadeusza Bur-
chackiego dla autora z 18 lipca
2020 r.

Na wieść o dramatyczne sytuacji we Lwowie, w związ-
ku z opanowaniem większości miasta przez oddziały
ukraińskie, studenci Warszawy 6 listopada 1918 r. po-
stanowili zaciągnąć się jako ochotnicy do powstające-
go Wojska Polskiego. Wspierała ich profesura. W dniu
7 listopada senaty: Politechniki, Uniwersytetu War-
szawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
– podjęły wspólną uchwałę o zawieszeniu zajęć.
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AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327

SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie 40m2, 
1 pokój, oddzielna kuchnia na
Kabatach (grunty uregulowane,
możliwa KW). Tel. 578 298 225

SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie 61,5m2,
3 pokoje na Ursynowie (bez KW),
tel. 509 657 578

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 

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

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

2 pokoje, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840 

!GGooccłłaaww, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840 

!KKaabbaattyy, 67 m2, 3 pok., 
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!GGóórrnnyy, k. metra, 50 m2, 
c.550 tys., 601 720 840 

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

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

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

!TTaarrggóówweekk,, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,, 78 m2, 3 pokoje,
garaż, 2011 r., 601 720 840

!WWiillaannóóww,, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 601 720 840

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

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

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

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

!KKoonnssttaanncciinn,, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 300 m2

świetny punkt, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

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

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

!UUssttaannóóww,75/1000 m2, okazja,
nowy, tylko 475 tys. zł 601 720 840

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

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

DDzziiaałłkkii::
!BBoorroowwiinnaa, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840

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

!CChhyylliicczzkkii, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, restauracja, 130 m2,

do wynajęcia z wyposażeniem 
lub bez, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840 

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

!UUrrssyynnóóww, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500zł/m-c
601 720 840 

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

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

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

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

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

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

DDYYPPLLOOMMOOWWAANNAA opiekunka
starszych osób zaopiekuje się
starszymi osobami, Warszawa, 
666 124 210, 518 533 336

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego zatrudnię,
601 237 291

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

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY do nowej
siedziby w Łubnej: lakiernika
proszkowego, pomocnika
lakiernika, ślusarza i spawacza,
casmet-system@wp.pl, 
602 253 180

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

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 510 128 912

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650

MMAALLOOWWAANNIIEE,, głądź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOKKNNAA,, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSCCHHOODDYY,, 510 128 912

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

SSZZPPAACCHHLLOOWWAANNIIEE,, malowanie,
510 128 912

WWIIEERRCCEENNIIEE,, KARNISZE, itp. 
608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZbbiiggnniieeww KKaaccpprrzzaakk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Wagi używał do... 
odmierzania przynęty 

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 29-letniego obywatela
Białorusi poszukiwanego do
odbycia zastępczej kary pozba-
wienia wolności za przestęp-
stwo skarbowe. W samocho-
dzie, w którym przebywał ze
swoim młodszym znajomym,
funkcjonariusze ujawnili torbę
foliową z marihuaną oraz wagę
elektroniczną do odmierzania
porcji narkotyków.

Kilka minut przed północą
policjanci zauważyli ciemne-
go mercedesa przy ul. Pusz-
czyka na Ursynowie. Pojazd
był uruchomiony, a wewnątrz
siedziało dwóch mężczyzn. Z
uwagi na porę oraz miejsce
funkcjonariusze postanowili
wylegitymować mężczyzn.
Siedzący za kierownicą 29-la-
tek oraz jego o 6 lat młodszy
kolega na widok munduro-
wych zaczęli zachowywać się
nerwowo. Wewnątrz auta uno-
sił się zapach charakterystycz-
ny dla marihuany. W związku
z okolicznościami wskazujący-
mi, że mężczyźni mogą posia-
dać narkotyki, policjanci do-
konali ich kontroli osobistych
oraz przeszukania pojazdu.

Przy starszym mężczyźnie
funkcjonariusze znaleźli elek-
troniczną wagę. Mężczyzna wy-
jaśnił, że jest pasjonatem węd-
kowania i wagi używa do od-
mierzania przynęty dla ryb. Nie
przekonało to funkcjonariuszy.
W skrytce samochodowej pod
łokietnikiem znaleźli torbę fo-
liową z suszem. Badanie nar-
kotesterem wykazało, że to ma-
rihuana. Kierowca powiedział,
że narkotyki należą do niego.
Jego młodszy kolega nic o tym
nie wiedział.

Po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach okazało się, że
29-latek jest poszukiwany do
odbycia kary za przestępstwo
skarbowe. Mężczyzna został za-
trzymany i przewieziony do po-
licyjnej celi. Dzisiaj czekają go
zarzuty, za które może zostać
skazany nawet na 3 lata wię-
zienia. Po czynnościach zosta-
nie przewieziony do zakładu
karnego.

Jechał nietrzeźwy 
kradzionym rowerem 

Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 35-latka podejrza-
nego o przywłaszczenie roweru
miejskiego. Nietrzeźwy rowe-
rzysta jadący przez skrzyżowa-
nie ulicy Puławskiej z Bukowiń-
ską rozglądając się nerwowo za
siebie, usiłował jak najszybciej
pokonać odcinek drogi i zjechać
w boczną uliczkę. Jego zacho-
wanie jednak wzbudziło zainte-
resowanie mundurowych. 

Kilkanaście minut przed
północą policjanci patrolują-
cy rejon ulicy Puławskiej za-
uważyli cyklistę jadącego miej-
skim rowerem, mężczyzna na
widok radiowozu zareagował
bardzo nerwowo, przyspieszył
jakby chciał szybko minąć
skrzyżowanie z ulicą Bukowiń-
ską i zjechać w miejsce, w któ-
rym będzie mniej widoczny.
Podjęta próba zakończyła się

fiaskiem. Mundurowi widząc
zachowanie rowerzysty wyle-
gitymowali go, wyczuwalna
była od niego wyraźna woń al-
koholu. Nie posiadał on przy
sobie telefonu z aplikacją, z
której wynikałoby, że wynajął
rower. Tłumaczył się, że zna-
lazł go na jednym ze skrzyżo-
wań i chciał dojechać do Metra
Politechnika, a stamtąd do
miejsca zamieszkania.

Po kontakcie z administrato-
rem miejskich jednośladów po-
licjanci ustalili, że został on
przywłaszczony. Policjanci za-
bezpieczyli pojazd i zatrzymali
jego nielegalnego użytkowni-
ka. Za przywłaszczenie grozi
mu kara do 5 lat więzienia, a
za kierowanie w stanie nietrzeź-
wości grzywna do 5000 zł.

Groził innemu kierowcy, że
zabije go tasakiem

Policjanci z wydziału zajmu-
jącego się ściganiem prze-
stępstw przeciwko życiu i zdro-
wiu zatrzymali 33-latka podej-
rzanego o groźby karalne.
Mężczyzna zajmujący się na co
dzień transportem osobowym
podróżował hyundaiem z ta-
sakiem za siedzeniem. Kiedy
nie spodobał mu się sposób jaz-
dy innych uczestników ruchu
drogowego, swoich racji do-
chodził przy użyciu gróźb z ta-
sakiem w ręku.

Jak ustalili policjanci, 33-la-
tek kilka dni przed zatrzyma-
niem jechał ulicą Czerniakow-
ską na Mokotowie. Przy zjeź-
dzie na Aleję Witosa inny
uczestnik ruchu drogowego
wracający z żoną z pracy zasy-
gnalizował zmianę pasa ruchu
i dynamicznie wjechał przed
pojazd, którym jechał podejrza-
ny. Ten manewr wyprowadził
go z równowagi, wobec powyż-
szego sięgnął za tasak, który
woził pod siedzeniem i wyszedł
wytłumaczyć pokrzywdzone-
mu, że nie zgadza się z jego spo-
sobem jazdy.

Wobec mężczyzny użył słów
wulgarnych i zagroził mu, że
go zabije. Pokrzywdzony uwie-
rzył, że groźba może zostać
spełniona i zrezygnował z kon-
wersacji z mężczyzną, który
wydawał się nieobliczalny i
zdolny do użycia tasaka. Posta-
nowił jednak zgłosić ten fakt
policjantom.

Funkcjonariusze ustalili oko-
liczności oraz cechy, po których
mogliby znaleźć nerwowego
kierowcę, a następnie złożyli
mu wizytę. 33-latek świadczą-
cy na co dzień usługi przewozu
osób potwierdził, że brał udział
w takim incydencie. Uniósł się,
ponieważ kierowca zajechał mu
drogę i chciał w ten sposób za-

akcentować swoje niezadowo-
lenie. Policjanci zabezpieczyli
tasak w jego aucie. Właściciel
przedmiotu tłumaczył funkcjo-
nariuszom, że wozi ze sobą ta-
sak dla bezpieczeństwa, ponie-
waż kiedyś został napadnięty.
Mężczyzna został zatrzymany.
Następnie usłyszał zarzuty, za
które teraz może zostać skaza-
ny nawet na 2 lata więzienia.

Włamał się do kurierskiej
furgonetki 

Kryminalni zatrzymali podej-
rzanego o włamanie się do fur-
gonetki jednej z firm kurier-
skich i kradzież czterech przesy-
łek o wartości około 2500 zł.
Podejrzany jeździł za kurierem,
obserwował go i w pewnym
momencie skorzystał z jego
chwilowej nieobecności, na-
stępnie otworzył siłowo zamek
w drzwiach i zabrał paczki, po
czym uciekł. 

Jak ustalili policjanci, męż-
czyzna zatrudniony w jednej z
firm kurierskich pobrał przesył-
ki na dany dzień do rozwiezie-
nia i rozpoczął pracę. Bez żad-
nego problemu przemieszczał
się od ulicy do ulicy i przekazy-
wał paczki osobom na nie ocze-
kującym. W pewnym momen-
cie zauważył renault megane,
za którego kierownicą siedział
mężczyzna w czapce bejsbo-
lówce. Początkowo nie wzbu-
dziło to jego zainteresowania,
kiedy odjechał kilka ulic dalej i
zatrzymał się przy Dąbrowskie-
go, ten sam samochód znowu
się pojawił w zasięgu jego wzro-
ku. Na tamtą chwilę nie widział
jednak szczególnego związku
ze swoją osobą, nadając temu
charakter zbiegu okoliczności.
Nie mnie jednak wychodząc z
samochodu, żeby dostarczyć
kolejną przesyłkę, dokładnie
sprawdził czy wszystkie drzwi
są zamknięte. Gdy wrócił po kil-
ku minutach zobaczył jak wyso-
ki, postawny mężczyzna bie-
gnie od furgonetki w kierunku
osobowego renault, wsiada i
odjeżdża z piskiem opon.
Sprawdził, że zamek w tylnych
drzwiach busa był uszkodzony
i wewnątrz brakowało kilku pa-
czek w tym jednej ze smartfo-
nem. Wsiadł więc do furgonet-
ki i przez pewien czas gonił po-
dejrzanego, który przeciskał się
osobówką przez kręte, małe
uliczki. Po kilku minutach jed-
nak zgubił go z oczu, ale zdążył
zrobić mu kilka zdjęć swoim te-
lefonem komórkowym.

Sprawą zajęli się funkcjona-
riusze z wydziału do zwalcza-
nia przestępczości przeciwko
mieniu. Zabezpieczyli zdjęcia
od pokrzywdzonego, przejrze-
li monitoringi, przesłuchali
świadków i ustalili, że samo-
chód renault w tym dniu użyt-
kował 48-latek, który niedaw-
no opuścił zakład karny za po-
dobne przestępstwa. Po zebra-
niu materiału dowodowego
wystarczającego, żeby przed-
stawić mu zarzuty, policjanci
złożyli mu wizytę. Mężczyzna
został zatrzymany i nie przy-
znawał się do przestępstwa.
Twierdził, że posiada trzy sa-
mochody osobowe, ponieważ
zajmuje się osobowym przewo-
zem osób i nie wie nic na te-
mat włamania do furgonetki
kurierskiej. Zebrane dowody w
tej sprawie jednoznacznie
wskazywały, że włamania i kra-
dzieży dopuścił się właśnie on.
Mężczyzna trafił do policyjne-
go aresztu. Następnego dnia
usłyszał zarzuty, za które teraz
może zostać skazany nawet do
10 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią korona-
wirusową, ruszył sezon wystawienniczy w ursynow-
skiej Galerii Wieża przy kościele Wniebowstąpienia
Pańskiego przy al. KEN 101. 

Od 23 lipca do 2 sierpnia można w niej oglądać wystawę fo-
tokolaży, przygotowaną przez Lorne Liesenfelda, fotografa uro-
dzonego w Kanadzie, wykształconego we Włoszech, a związane-
go uczuciowo z Ursynowem. Fotokolaże powstały w latach 1999-
2003. Podczas ogólnoeuropejskiej izolacji spowodowanej pande-
mią, przemówiły nowym głosem: mury, zamknięte przestrzenie,
puste sale, niebo to wszystko stało się aktualnym obrazem rze-
czywistości.

Wystawę można oglądać jeszcze 31 lipca w godz. 17.00-19.00, 1
sierpnia 10.00-14.00 oraz w niedzielę 2 sierpnia w godzinach
10.30-13.00 oraz 16.00-18.00. W niedzielę w godzinach 10.30-
13.00 jest możliwość spotkania z fotografem.

Odwiedzający są proszeni o zasłanianie nosa i ust oraz dezynfek-
cję rąk przy wejściu.

Galeria Wieża znowu działa
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