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S koro 1 stycznia 2021 ma
ewentualnie ruszyć nowo
wybudowane za ratuszem

Ursynowskie Centrum Kultury,
można mieć pewność, że otworzy
się giełda pomysłów – co do pro-
gramu działania tej placówki, któ-
ra zapewne w dużym stopniu za-
stąpi, a przynajmniej uzupełni
programy funkcjonujących do-
tychczas z dużym powodzeniem
spółdzielczych placówek kultural-
nych – z weteranem, jakim jest
Dom Sztuki spółdzielni Jary na
czele. Koegzystencja jest możliwa
i potrzebna, a kultury nigdy nie
za dużo – twierdzi dyrektor DSz
Andrzej Bukowiecki. I ma z pew-
nością rację.

W tej chwili, jeśli chodzi o
wspomniane placówki
spółdzielcze, to oprócz

Domu Sztuki na Ursynowie Pół-
nocnym mamy domy kultury na
Stokłosach, Imielinie i Natolinie,
a do tego dochodzi Dzielnicowy
Dom Kultury na Kajakowej, słu-
żący mieszkańcom tzw. Zielonego
Ursynowa. Jeśli się zważy, że całą
dzielnicę zamieszkuje faktycznie
już chyba 200 tysięcy osób, to trud-
no nie zgodzić się z poglądem, że
ten dawny warszawski wygon stał
się po prostu miastem w mieście. A
jak duże jest zainteresowanie wy-
darzeniami kulturalnymi, świad-
czy nieustanny tłok na różnego ro-
dzaju spektaklach. Chociażby na

dwu plenerowych koncertach for-
tepianowych w Parku im. Jana
Pawła II. 

J est nadzieja, że w ślad za
ukończeniem budowy Ursy-
nowskiego Centrum Kultury

z jego eleganckim wnętrzem – sam
Apollo nastroi występujących tam
artystów, by wiedli publiczność na
wyżyny sztuki. Ja akurat należę
do pionierów megaosiedla Ursy-
nów i zachowałem w pamięci kolej-
ne inicjatywy kulturalne, jakie się
w tym zakątku miasta zaczęły po-
jawiać wraz z pojawieniem się bu-
dowlanej wielkiej płyty, która oka-
zała się płytą długogrającą. Bodaj
pierwszym publicznym koncertem
plenerowym był występ wokalny
Krystyny Jandy i Maryli Rodowicz,
będących w latach 1977-1978 u
szczytu popularności. Radość z za-
mieszkiwania w sąsiedztwie zna-
komitych artystek była tak wiel-
ka, że ludzie zebrali się w wycho-
dzącym już wtedy po trosze z mo-
dy czynie społecznym i zbili z desek
prowizoryczną estradę, która sta-
nęła pod Kopą Cwila. Wysłuchać
koncertu takich dwóch sąsiadek –
to była dopiero frajda. Gdy Mary-
la dała pod Kopą koncert wiele lat
później, sama niemal rozpłakała
się ze wzruszenia. 

K rystyna była świeżą laure-
atką Festiwalu Piosenki w
Opolu, gdzie zaśpiewała

„Gumę do żucia”. W wykonaniu
Maryli usłyszeliśmy m. in. „Jadą
wozy kolorowe”, choć wokół na
parkingach stał niemal wyłącz-
nie szaro-bure maluchy 126p. W
tamtym czasie jednak nie luksus
mieszkań lub samochodów był dla
nas ważny, ale jaki taki dach nad
głową i toczydełko, którym moż-
na się było przemieszczać po War-
szawie – nie tak zakorkowanej jak
dzisiaj. 

Z naczącym krokiem naprzód
na Ursynowie Północnym
było otworzenie przez spół-

dzielnię mieszkaniową Jary – Do-
mu Sztuki przy Wiolinowej, który
szybko stał się miejscem kultowym
nawet w skali całego miasta. Zago-
ścili tam bowiem najlepsi majstro-
wie – Andrzej Bukowiecki z nie-
prawdopodobnie wysublimowa-
nym Kinem Domu Sztuki i Zbi-
gniew Zapasiewicz z teatrem Za
Dalekim. Wtedy wszystko musiało
być na najwyższym poziomie arty-
stycznym, bo też w tej pierwszej
części Ursynowa publiczność była
wymagająca, a wybitnych arty-
stów mieszkało co niemiara. 

Stopniowo zaczęły się pojawiać
kolejne domy kultury, no i po-
jawił się prawdziwy wulkan

energii – Andrzej Ibis-Wróblewski,

dziennikarz „Życia Warszawy”,
strażnik poprawnej polszczyzny, a
nade wszystko propagator kultury
przez duże „K”. On to sprowadził
na Ursynów pierwszy koncertowy
fortepian. Z czasem w Domu Kultu-
ry Imielin znakomicie posłużył on
chociażby artystom Teatru Wielkie-
go, których nam przywoził n a proś-
bę Ibisa ówczesny dyrektor tej pla-
cówki Sławomir Pietras. 

I bisowi, którego pamięć warto
czcić również z uwagi na jego
udział (i odniesione rany) w

Powstaniu Warszawskim, za-
wdzięcza Ursynów organizowanie
rozlicznych konkursów recytator-
skich oraz stworzenie (wespół z
Markiem Przybylikiem) tygodnika
„Pasmo” i eksperymentalnego stu-
dia telewizji kablowej Ursynat.
Gdyby nie Bukowiecki z kolei, mo-

ja wiedza o kinie światowym była-
by uboższa o 90 procent. Dzięki
Andrzejowi mogłem się zaś ocie-
rać o wielkie sławy filmowe, a na-
wet z nimi dyskutować na stopie
prywatnej. 

A któż by mi serwował lepszy
jazz w mieście niż Natoliń-
ski Ośrodek Kultury? Gdzie

bym się bardziej wzruszał słucha-
niem dawnych gwiazd piosenki,
niż w Domu Kultury Imielin, gdzie
przekonałem się, że moja krajan-
ka z Międzyrzeca Podlaskiego Sła-
wa Przybylska wciąż w rewelacyj-
nej formie, a jej nowe utwory,
wspaniale zaaranżowane przez
Janusza Tylmana po prostu piesz-
czą ucho?

W Domu Kultury Stokłosy i
w Galerii Działań mia-
łem okazję nie tylko

oglądać ciekawe wystawy, ale i po-
słuchać dobrej muzyki. W Stokło-
sach wysłuchałem między innymi
dowcipnego recitalu Wojciecha Dą-
browskiego, jedynego nauczyciela
muzyki na świecie, który nie jest
nudną piłą, a pisze teksty tak dow-
cipne, że trzeba go lokować gdzieś
między Boyem a playboyem z Ma-
rianem Hemarem i Wojciechem
Młynarskim w tle. 

Swego czasu miałem przyjem-
ność goszczenia w domu na
Nutki niejednego wybitnego

artysty, a wielu z nich zasiadało u
mnie do pianina. Mieszkająca pa-
rę pięter wyżej Ewa Dałkowska śpie-
wała mi nawet wchodząc do windy.
Dlatego liczę, że już pierwszy dy-
rektor Ursynowskiego Centrum
Kulturalnego przy ul. Indiry Gan-
dhi rozbawi mnie nie gorzej niż wy-
mienione wcześniej talenciaki.
Zgodnie z planem, w niektórych
momentach ów przybytek za ratu-
szem dzielnicowym ma gościć całe
ekipy teatralne najprzedniejszych
warszawskich scen. To może być
dla mieszkańców Ursynowa nie la-
da gratka. Sęk jednak w tym, żeby
na wszystko znalazła się kasa. A
na wszystko, to znaczy – także na
dotychczasowe spółdzielcze placów-
ki kultury, no i na Dzielnicowy Dom
Kultury przy Kajakowej. A o to te-
raz nie będzie łatwo. Bo po pierw-
sze – bieda związana z pandemią
koronawirusa, po drugie – na linii
rząd - samorząd same nieporozu-
mienia z kasą. Może jednak kultu-
ra złagodzi obyczaje i premier Ma-
teusz Morawiecki wraz z ministrem
kultury Piotrem Glińskim zrobią
ściepę na potrzeby Roberta Kempy
i Rafała Trzaskowskiego? Wtedy i
na ursynowską kulturę coś kapnie. 

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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Urząd Dzielnicy Ursynów
podpisał umowę na opra-
cowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowy Parku Polskich
Wynalazców. Do zadań
wykonawcy należeć będzie
także nadzór autorski
podczas realizacji robót
budowlanych. 

To kolejny krok przybliżający
powstanie parku, którego kon-
cepcja bazować ma na wyni-
kach wcześniej przeprowadzo-
nych konsultacji społecznych i
zachować jak najbardziej natu-
ralny charakter terenu. Plano-
wany termin zakończenia bu-
dowy parku to grudzień 2021 r.
Na realizację tego zadania
(wraz z wykonaniem wszyst-
kich prac budowlanych) Urząd
m. st. Warszawy przyznał na-
szej dzielnicy na lata 2020-2021

środki finansowe w wysokości 
2 041 300,00 zł.

Nazwę Park Polskich Wyna-
lazców nadano 14 maja 2020 ro-
ku uchwałą Rady m. st. Warsza-
wy, podjętą na wniosek Rady
Dzielnicy Ursynów. Obejmuje on
teren pomiędzy ulicami Rosoła,
Gandhi, Grzegorzewskiej i Szol-

c-Rogozińskiego. Planuje się
stworzyć tam miejsce przyjazne
mieszkańcom. Koncepcja bazo-
wać ma na wynikach konsultacji
społecznych przeprowadzonych
w latach 2015-2016, w których
mieszkańcy postulowali zacho-
wanie maksymalnie naturalne-
go, „dzikiego” charakteru parku.

W parku powstać ma między
innymi naturalny plac zabaw dla
dzieci z modułami edukacyjny-
mi odwołującymi się do tematy-
ki wynalazczości. Oświetlone
mają zostać alejki parkowe
(oświetlenie typu LED z czujni-
kiem zmierzchu), zamontowa-
ne ławki, hamaki i kosze na
śmieci. Nie przewiduje się na-
wierzchni utwardzonych, a je-
dynie nawierzchnie mineralne
lub gruntowe ulepszone. Upo-
rządkowana ma zostać też szata
roślinna.

Park coraz bliżej!

W powstającym na terenie Ursynowa
Szpitalu Południowym zostaną wdrożo-
ne  nowoczesne rozwiązania dotyczące
komunikacji z pacjentami. Usługa e-K-
omunikacja usprawni komunikację z
pacjentami, zwiększy poziom wiedzy o
świadczeniach medycznych oraz pomoże
ograniczyć tzw. puste przebiegi (pacjent
nie pojawia się na umówionej wizycie). 

Komunikaty  dla pacjentów mogą być przesyłane
za pomocą czterech kanałów komunikacji: SMS, e-
mail, telefonia oraz wewnętrzne wiadomości (do-
stępne po zalogowaniu się do portalu e-usług). 

e-Komunikacja to efekt realizacji projektu „Za-
pewnienie wysokiej jakości usług medycznych po-

przez wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC Sp. z
o.o. w Warszawie”. Rozwiązania wypracowane w
ramach tego projektu będą dostępne dla przy-
szłych pacjentów Szpitala Południowego, ponieważ
Spółka Szpital SOLEC Sp. z o.o. jest odpowiedzial-
na za uruchomienie szpitala w naszej dzielnicy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi prio-
rytetowej II “Wzrost e-potencjału na Mazowszu”
Działanie 2.1 “E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 “E-
usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi 7
077467,60 zł, a tym kwota dofinansowanie z UE
to 5 542236,32 zł

Komunikacja to klucz do zdrowia pacjentów

Celem programu jest po-
prawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w rejonie
szkół podstawowych oraz
wspieranie aktywnej mo-
bilności wśród najmłod-
szych. Jedną z wybranych
placówek do tegorocznej
pilotażowej edycji akcji
jest Szkoła Podstawowa nr
323 przy ul. Hirszfelda 11.

To tegoroczna nowość w stale
rosnącym wachlarzu działań
Warszawy na rzecz zwiększania
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Projekt prowadzony jest
przez Zarząd Dróg Miejskich we
współpracy z Biurem Polityki
Mobilności i Transportu oraz
urzędami dzielnic.

W pierwszej edycji “Drogi na
szóstkę” weźmie udział 6 szkół,
w tym przy ul. Hirszfelda 11.
Przedstawiciele m. st Warszawy
spotkali się już z dyrektorami
wszystkich placówek. Teraz czas

na audyt bezpieczeństwa ruchu
drogowego i funkcjonalności
przestrzeni w rejonie szkół oraz
ankiety dla uczniów i nauczycie-
li. Audyt zakończy się rekomen-
dacjami dotyczącymi infrastruk-
tury wokół szkoły, jak i na jej te-
renie. Efektem będą prace pro-
jektowe i wykonawcze, takie jak
np.: przebudowa ulic, budowa
sygnalizacji świetlnej, lub też in-

ne zmiany organizacji ruchu.
Przetarg na wykonanie audytu
został ogłoszony w połowie lip-
ca. Wpłynęły dwie oferty, które
są obecnie analizowane. Zainte-
resowani wykonawcy zapropo-
nowali konkurencyjne ceny, niż-
sze od budżetu, jaki miał zapla-
nowany ZDM. Pozwala to z opty-
mizmem patrzeć na szansę roz-
strzygnięcia przetargu.

Rusza „Droga na szóstkę”

W czwartek, 6 sierpnia o
godz. 21.00 Urząd Dzielni-
cy Ursynów zaprasza na
film „Blade Runner
2049”. 

W tym tygodniu Ursynowskie
Lato Filmowe zagości pod Kopą
Cwila w Parku im. Romana Ko-
złowskiego. Film nawiązuje do
arcydziała i klasyki światowego
kina z 1982 w reżyserii Ridleya
Scotta, na motywach powieści
„Czy androidy śnią o elektrycz-
nych owcach?” – autorstwa Phi-
lipa K. Dicka. Oficer policji trafia
na ukrywaną informację, która
może pogrążyć resztki społe-
czeństwa w chaosie. 

Plenerowa projekcja „Blade Runner 2049”

Zgodnie z obietnicą prezy-
dent Rafał Trzaskowski
złożył projekt uchwały o
urealnienie stawki za tzw.
mandat w Strefie Płatne-
go Parkowania Niestrze-
żonego. 30 lipca radni
przyjęli uchwałę. Od 7
września opłata wzrośnie
z 50 do 250 zł. To zmiana,
którą odczują wyłącznie
ci, którzy unikają opłaty.
Dla uczciwych kierowców
nic się nie zmieni.

– To bardzo ważna i uczciwa
zmiana. Tak niska kara prowoko-
wała do unikania opłat za parko-
wanie – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.

W tej chwili część kierowców
unika opłat za parkowanie w
SPPN, bo obecna kara – 50 zł –
jest tylko nieznacznie wyższa
od opłaty za cały dzień (10 go-
dzin) postoju. W efekcie wielu
kierowców wciąż próbuje par-
kować bez wniesienia opłaty.
80 proc. z nich to kierowcy, któ-
rzy w ogóle nie wnieśli opłaty,
pozostali przekroczyli wykupio-
ny czas.

Kara za nieopłacenie postoju
w wysokości 50 zł obowiązywa-
ła od 2003 roku. Od tego czasu
jej realna wartość zmalała i stra-
ciła swój „odstraszający” cha-
rakter. Płaca minimalna wzrosła
w tym czasie z 800 do 2600 zł,
a średnie wynagrodzenie z
2200 do ponad 4900 zł. Dopie-
ro niedawno uchwalono nowe
przepisy ustawy o drogach pu-
blicznych, które pozwalają pod-
nieść tzw. mandat za nieopłace-
nie postoju.

– Nie może być tak, że kara
za parkowanie bez wniesionej
opłaty jest nieporównywalnie
niższa niż kara za jazdę bez bile-
tu w komunikacji miejskiej – tłu-
maczy prezydent.

Teraz będzie wynosiła nawet
250 zł i jest zbliżona do maksy-

malnej, dopuszczalnej ustawo-
wo wysokości, czyli 10 proc.
płacy minimalnej. Osoby, któ-
re opłacą ją w ciągu tygodnia,
skorzystają z niższej stawki (170
zł). Dla porównania kara za
brak biletu komunikacji miej-
skiej wynosi 266 zł, czyli równo-
wartość biletu okresowego na
ponad 90 dni.

Stopniowo zmniejsza się licz-
ba kierowców parkujących bez
opłaty, a podniesienie wysoko-
ści opłaty dodatkowej to tylko
jedno z narzędzi, które ma skło-
nić kierowców do przestrzega-
nia prawa.

Od stycznia do ok. 50 kontro-
lerów ZDM, którzy sprawdzają
uczciwość parkujących, dołączy-
ły dwa specjalne samochody z
systemem e-kontroli, które ska-
nują tablice rejestracyjne, kon-
trolując wniesienie opłaty. Jed-
no auto ma skuteczność porów-
nywalną z 10 dwuosobowymi
patrolami. W efekcie tylko w

pierwszym miesiącu działania
za ich pośrednictwem wysta-
wiono ponad 12 tys. Dokumen-
tów Opłaty Dodatkowej (czyli
wezwań kierowanych do wła-
ściciela auta parkującego bez
opłaty). Z kontroli patroli pie-
szych pochodziło w tym czasie
ok. 18 tys. DOD-ów. Dzięki temu
liczba płacących wzrosła o 12

proc. ZDM już rozszerzył zamó-
wienie o trzecie takie auto.

Warszawiacy od tego roku
mają też możliwość płacenia za
pośrednictwem dwóch aplikacji
parkingowych, a nie jednej, jak
do tej pory.

Dodatkowo stale wprowadza-
my zmiany w organizacji ruchu.
Opłatę można pobierać tylko na
wyznaczonych miejscach. Na
wielu ulicach miejsca parkingo-
we nie są wyznaczone i parkuje
się na zasadach ogólnych. ZDM
sukcesywnie wprowadza tam
oznakowanie, tak aby kierowcy
nie omijali opłat w taki sposób.

Wyższe mandaty za nieopłacone parkowanie
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W niedzielę 2 sierpnia w ursynowskim
Parku im. Jana Pawła II odbył się kolej-
ny koncert chopinowski z cyklu Muzycz-
ne Niedziele na Ursynowie. Tym razem
wystąpił utalentowany pianista młode-
go pokolenia Piotr Pawlak, student Aka-
demii Muzycznej z Gdańska.

W programie koncertu znalazły się mniej zna-
ne utwory, ale trafnie dobrane, bo odzwiercie-
dlające wrażliwość młodzieńczej duszy i subtel-
ność pianisty. Słuchając go, miało się wrażenie, że
to letni wiatr dyskretnie przemyka wśród parko-
wych drzew, delikatnie muskając klawisze z mi-
strzowską precyzją. Piotr oczarował słuchaczy
wykonaniem dwóch polonezów (As-dur i c-moll),
impromptu (As-dur i Fis-dur), Ballady F-dur, Ma-
zurka a-moll, Etiudy a-moll i Scherza cis-moll.

Po wysłuchaniu koncertu, nikt ze słuchaczy
nie może mieć wątpliwości, że liczne nagrody
zdobyte przez pianistę (Pomorska Nagroda Arty-
styczna, Nagroda Prezydenta Gdańska, nagrody
w międzynarodowych konkursach pianistycz-
nych w Pekinie i w Budapeszcie) są w pełni zasłu-
żone. Aż trudno uwierzyć, że artysta zdążył już
odbyć tournée po Chinach, występował w USA,
Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech,
na Litwie, na Węgrzech, w Gruzji, Danii, Austrii
i Czechach, zaliczył kilkadziesiąt koncertów z re-
nomowanymi orkiestrami w całym kraju. Nic
dziwnego, że zakwalifikował się do finału XVIII
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
w 2021 roku i zdobył uznanie i stypendium same-
go Krystiana Zimermana.

Koncert poprowadziła ponownie Laura Łącz,
która swoje zapowiedzi ubarwiła recytacją frag-
mentów poematu Ojczyzna Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego oraz cytatami z korespondencji
Fryderyka Szopena.

Dziękujemy władzom dzielnicy za serwowanie
nam podczas wakacji takich uczt muzycznych.
Za tydzień w niedzielę 9 sierpnia o godz. 16 spo-
tkamy się po raz trzeci. Wystąpi Mateusz Tomica
z Katowic, student Muzycznego Uniwersytetu w
Wiedniu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Międzynarodowy Plenero-
wy Festiwal to okazja do
posłuchania muzyki jazzo-
wej w najlepszym wykona-
niu, w pięknym otoczeniu
warszawskiego staromiej-
skiego rynku. W najbliż-
szą sobotę, 8 sierpnia wy-
stąpią kolejne gwiazdy
polskiego jazzu - wrocław-
ska supergrupa EABS
(Electro Acoustic Beat Ses-
sions) w koncercie Slavic
Spirits.

Ten popularny wśród fanów
jazzu festiwal od lat cieszy się
dużym zainteresowaniem i
uznaniem publiczności. Tego-
roczna, 26. edycja różni się nie-
co od wcześniejszych. Ze wzglę-
du na epidemię ograniczono się
do udziału w niej jedynie krajo-
wych muzyków i wykonawców.
Nie oznacza to jednak, że ta naj-
większa tego typu impreza mu-
zyczna w naszym kraju cokol-
wiek straciła na atrakcyjności,
zaproszono bowiem muzyków
z górnej półki mogących dostar-
czyć publiczności niezapomnia-
nych przeżyć. 

Wstęp na imprezę jest wolny,
co stanowi dodatkową zachętę
dla słuchaczy. Według ankiety
Jazz Top 2019, EABS to najlep-
szy zespół elektryczny w Polsce. 

EABS zagrają w składzie:Ma-
rek Pędziwiatr - instrumenty kla-
wiszowe & wokal, Paweł Stacho-
wiak - gitara basowa, Jakub Ku-
rek - trąbka, Olaf Węgier - sakso-
fon tenorowy, Marcin Rak - per-
kusja, Spisek Jednego – sample
& perkusjonalia.

Muzycy czerpią zarówno z
muzycznej tradycji, jak i z no-
woczesności. Kontynuują też tra-
dycję polskiej szkoły jazzu, prze-
ciwstawiając się utartym mu-
zycznym schematom. Ich album

„Repetitions (Letters to Krzysztof
Komeda)” okazał się sensacją
polskiej sceny jazzowej. Fono-
graficzny bestseller zapewnił ze-
społowi szereg nagród, zaś „ko-
medowski” repertuar cieszył
uszy amatorów jazzu podczas
blisko stu koncertów, m. in. w
Wielkiej Brytanii (Londyn, Man-
chester, Liverpool), na festiwalu
BuSH na Węgrzech, a także w
Chinach. 

W najnowszym „Slavic Spi-
rits” muzycy skupili się na mito-
logii słowiańskiej. Inspiracją do
albumu jest tzw. „słowiańska
melancholia”, którą zespół starał
się odnaleźć we własnym DNA.
To próba kontaktu ze światem
minionym, z kulturą utraconą,

która z braku źródeł nigdy nie
zostanie dokładnie poznana. 

Międzynarodowy, Plenerowy
Festiwal Jazz na Starówce ma
swoją markę i renomę. Organi-
zatorzy dokładają starań, by

utrzymać najwyższy poziom te-
go wydarzenia.

8 sierpnia, godzina 19:00, Ry-
nek Starego Miasta, Warszawa. 

Wstęp wolny!
Organizator: Fundacja Jazz

Art. Patronat honorowy: Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Prezydent m. st. War-
szawy. 

Dyrektor generalny festiwa-
lu: Krzysztof Wojciechowski. Dy-
rektor artystyczny, rzecznik festi-
walu: Iwona Strzelczyk Wojcie-
chowska. 

Festiwal jest zorganizowany
z zachowaniem zaleceń i proce-
dur epidemiologicznych.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t .  F u n d a c j a  J a z z  A r t

Uczta muzyczna na Ursynowie

Słowiańskie akcenty na Starówce

W piątek 31 lipca uczniowie klas VIII po-
znali wyniki egzaminów. Teraz powinni
uzupełnić swoje wnioski rekrutacyjne.
Mogą też zmienić preferencje i wybrać
inną placówkę. Listy przyjętych do szkół
ponadpodstawowych zostaną ogłoszone
19 sierpnia.

To był pierwszy obowiązkowy i tak poważny eg-
zamin dla uczniów szkół podstawowych. W stoli-
cy z zadaniami z języka polskiego, matematyki i
języka obcego zmierzyło się 12,2 tys. uczniów z
232 samorządowych szkół podstawowych oraz
2,5 tys. uczniów ze 106 szkół podstawowych pro-
wadzonych przez inne organy. W piątek 31 lipca
ósmoklasiści poznali wyniki pisemnych egzami-
nów i mogą je już przekazać do wybranej szkoły
ponadpodstawowej.

Kandydaci biorący udział w elektronicznej re-
krutacji do szkół ponadpodstawowych (rok szkol-
ny 2020/2021) powinni złożyć kopię zaświad-
czenia o wynikach egzaminu w szkole pierwsze-
go wyboru. Uwaga: kopia musi być poświadczo-
na za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły podstawowej. Wyniki egzaminów zostaną
wprowadzone do elektronicznego systemu przez
komisje rekrutacyjne.

To także ostatnia chwila, żeby zmienić swoją de-
cyzję dotyczącą wyboru danej szkoły (zmiana pre-
ferencji). W tym celu należy udać się do szkoły
pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opieku-
nów prawnych lub skontaktować się ze szkołą z
prośbą o anulowanie złożonego w systemie wnio-
sku. Następnie trzeba wprowadzić do systemu
nowe informacje dotyczące wyboru szkół i wydru-
kować wniosek. Nowy wniosek podpisany przez
kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wraz
z wymaganymi dokumentami trzeba złożyć oso-
biście lub w formie elektronicznej w wybranej
szkole pierwszej preferencji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierp-
nia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz.
15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę
przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifiko-
wani – by to zrobić, muszą złożyć w niej orygina-
ły dokumentów.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021
na ósmoklasistów czeka blisko 20 tys. miejsc w
warszawskich liceach, technikach i szkołach bran-
żowych I stopnia. R K

Niemal 800 km ulic zosta-
ło posprzątanych wodą z
miejskich basenów. Za-
miast zrzutu do kanaliza-
cji, woda została zatanko-
wana do pojazdów służb
oczyszczania miasta, któ-
re nocami sprzątały war-
szawskie ulice.

Wykorzystywanie wody z ba-
senu do porządków po raz
pierwszy odbyło się w kwietniu,
kiedy to wodą z pływalni przy
ul. Jagiellońskiej posprzątane
zostały ulice na Pradze-Północ.
Od tamtej pory wodę pobrano
jeszcze dwukrotnie z basenów
znajdujących się w dzielnicy Pra-
ga-Południe.

Woda była wypompowywana
z basenów w czasie przerwy
technologicznej (konserwacyj-
no-sanitarnej). Zamiast zrzutu
do kanalizacji, woda została za-
tankowana do pojazdów służb
oczyszczania miasta, które no-

cami sprzątały warszawskie uli-
ce. Zmywarki pobrały łącznie
850 m? wody, co pozwoliło na
posprzątanie niemal 800 km
jezdni.

Koncepcja wykorzystania wo-
dy z basenów do porządków w
mieście wspiera ideę ekologicz-
nego gospodarowania wodą.

Sprzątanie ulic, to prace pro-
wadzone w stolicy na zlecenie
Zarządu Oczyszczania Miasta co
noc. Każda z 1300 km jezdni po-
rządkowana jest przynajmniej
raz na tydzień. Harmonogram
czyszczenia ulic znajduje się w
kalendarzu na stronie
http://zom.waw.pl/ulice/kalen-
darz-sprzatania.

Ponad 650 wolnych miejsc w żłobkach
W ciągu ostatniego roku całkowicie prze-
budowaliśmy system opieki żłobkowej.
Dzięki temu w Warszawie niemal podwo-
iliśmy liczbę bezpłatnych miejsc w żłob-
kach. Obecnie, po zakończonej rekruta-
cji, nadal dysponujemy wolnymi miej-
scami, z których można skorzystać.

Na początku roku 2018 r. w miejskich placów-
kach żłobkowych było dostępnych niecałe 7400
miejsc – obecnie dysponujemy blisko 14,5 tys.
miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto
oraz wykupionych w drodze konkursów w żłob-
kach prywatnych. To przyrost o ok. 95 proc. Opie-
ka w tych placówkach jest bezpłatna - rodzice pła-
cą wyłącznie za wyżywienie.

– W ciągu niecałego roku przygotowaliśmy po-
nad 7 tys. dodatkowych miejsc opieki dla naj-
młodszych warszawiaków – tak szybki wzrost jest
bezprecedensowy w skali Europy – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. I doda-
je: - Po zakończonym procesie rekrutacji do żłob-
ków nadal dysponujemy ponad 650 wolnymi miej-
scami, dlatego będziemy informowali rodziców,
gdzie są one dostępne.

Ponieważ chęć skorzystania z opieki żłobkowej
nadal deklaruje część rodziców, którzy nie otrzy-
mali miejsca w żłobku „pierwszego wyboru”, co ty-
dzień, począwszy od 31 lipca, będziemy przedsta-
wiali aktualną listę wolnych miejsc w placówkach.
Informacje będą dostępne na stronie internetowej
Zespołu Żłobków m. st. Warszawy zlobki.waw.pl
oraz rozsyłane do rodziców, aby ułatwić znale-
zienie żłobka w pobliżu swojego miejsca pracy
lub miejsca zamieszkania.

Tak szybkie i kompleksowe stworzenie miejsc
opieki żłobkowej w Warszawie było możliwe dzię-
ki wielu równoległym, innowacyjnym działaniom:

– wdrożeniu przełomowego modelu współpra-
cy publiczno–prywatnej i wprowadzeniu żłob-
ków kontraktowych, gdzie w wyniku otwartych
konkursów miasto wykupuje wszystkie miejsca
opieki w placówkach prowadzonych przez pod-
mioty prywatne.

W ciągu ostatniego roku utworzyliśmy w ten
sposób ponad 6,1 tys. takich miejsc;

– planowaniu nowych żłobków na podstawie
analizy danych urodzeń i zamieszkania dzieci w
wieku 0-3 lat w poszczególnych dzielnicach. Po-
zwala to planować nowe żłobki miejskie oraz kon-
traktowe w miejscach, gdzie potrzeby stworzenie
placówek żłobkowych są najwyższe, z dokładno-
ścią do skali osiedla;

– wprowadzeniu zasady, że żłobki są nieod-
płatne oraz wprowadzeniu do systemu preferen-
cji dla osób zamieszkałych w stolicy i pracujących,
które mają pierwszeństwo w wyborze miejsc;

– wprowadzeniu nowych rozwiązań, m. in. do-
tyczących systemu rozwijania jakości opieki w

żłobkach, szkolenia nowych opiekunek, kryte-
rium obowiązkowych szczepień, pełnego wykorzy-
stania oferowanych miejsc i  dostosowania ich do
potrzeb rodziców.

Dzięki tym działaniom w Warszawie funkcjonu-
je spójny system opieki żłobkowej, składający się
z czterech elementów:

– żłobki prowadzone przez miasto (Zespół Żłob-
ków m. st. Warszawy);

– żłobki kontraktowane przez miasto – nowe
placówki prowadzone przed podmioty prywat-
ne, które powstały na potrzeby miasta i gdzie War-
szawa wykupuje miejsca opieki dla dzieci w stan-
dardzie miejskim;

– prywatne żłobki niepubliczne – pełne opłaty
za opiekę ponoszą rodzice dziecka;

– bon żłobkowy– to forma dopłaty (max. 400 zł)
oferowana przez miasto rodzicom, którzy korzy-
stają z opieki nad dzieckiem w placówkach niepu-
blicznych. Jest on przyznawany co miesiąc od
ukończenia przez dziecko roku aż do momentu ob-
jęcia go wychowaniem przedszkolnym. Obecnie
z tej formy wsparcia korzysta ok. 1,1 tys. osób.
Do Rady m.st. Warszawy trafił właśnie wniosek o
rozszerzenie bonu żłobkowego – zmiany dotyczą
podniesienia progu dochodowego.

Reforma systemu żłobków przeprowadzona w
Warszawie to przykład sięgania po innowacyjne
rozwiązania społeczne i budowę kompleksowego
systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Składa się na
niego: wysoka jakość opieki okołoporodowej
(szkoły rodzenia, jakość opieki w miejskich szpi-
talach), wyprawka dla niemowlaka, bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży i
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat oraz przede
wszystkim powszechny dostęp do bezpłatnych
żłobków. Dzięki temu Warszawa, jako jedno z nie-
wielu miast w Polsce, osiągnęła tzw. cel barce-
loński – zagwarantowane miejsca w żłobkach dla
co najmniej 33 proc. populacji dzieci w wieku 
2-3 lata. R K

Ulice umyte wodą z basenów

Ósmoklasiści już znają wyniki
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Bezpłatne żłobki, budowa
szkół i przedszkoli, pod-
wyżki dla nauczycieli, re-
kordowe inwestycje w eko-
logiczny transport pu-
bliczny czy nowy program
wymiany kopciuchów to
strategiczne realizacje
Warszawy w 2019 r. Sto-
łeczni radni udzielili  pre-
zydentowi absolutorium z
wykonania budżetu.Jak fi-
nanse stolicy wyglądały w
szczegółach? 

– Za nami rok, który przyniósł
wiele zmian poprawiających ja-
kość życia warszawianek i war-
szawiaków, co niezmiennie po-
zostaje celem nadrzędnym mo-
jej prezydentury. Inwestowali-
śmy w rozbudowę usług dostęp-
nych dla mieszkańców, w roz-
wiązania bardziej przyjazne śro-
dowisku i klimatowi przede
wszystkim w transporcie miej-

skim oraz w infrastrukturze.
Priorytetem był również dialog z
mieszkańcami oraz rozwój miej-
skiej kultury i sportu – mówił Ra-
fał Trzaskowski, prezydent stoli-
cy, przedstawiając Raport o sta-
nie miasta.

– Niestety był to zapewne
ostatni rok, w którym miasto
mogło rozwijać się z takim roz-
machem. Warszawie grozi zała-
manie dochodów w wysokości
2 mld zł. Decyzje rządu w znacz-
nej mierze ograniczyły dochody
miasta z podatków. Dodatkowo,
samorządy ponoszą wysokie
koszty ekonomiczne i społeczne
związane z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się pandemii
koronawirusa, tak aby kryzys w
jak najmniejszym stopniu odbił
się na mieszkańcach naszego
miasta – dodał.

Warszawa 
dla wszystkich

W 2019 r. zniesiono opłatę za
miejskie żłobki oraz rozpoczęła
się realizacja niespotykanego w
skali kraju programu zwiększa-
nia miejsc bezpłatnej opieki dla
maluchów do 3. roku życia. Na
koniec roku w Warszawie do-
stępnych było ich niemal 13 tys.,
a w samym tylko 2019 r. przyby-
ło ich blisko 5 tys.

Warszawa ponownie przezna-
czyła na edukację rekordową su-
mę ponad 4,8 mld zł – edukacja
stała się tym samym pierwszą
pozycją w miejskim budżecie.
Oddano do użytku 13 nowych
placówek – 11 przedszkoli i 2
szkoły, a w realizacji było kolej-
nych 19. Był to także pierwszy
rok działania nowego programu
100 zł na ucznia, który pozwolił
tysiącom dzieci wziąć udział w
zajęciach kulturalnych, sporto-
wych czy naukowych. To także
rok tak bardzo wyczekiwanych
podwyżek dla nauczycieli. W
2019 r. stolica sprostała również
ogromnemu wyzwaniu w obsza-
rze edukacji, jakim był podwój-
ny rocznik uczniów zdających
do szkół ponadpodstawowych.

Bez wsparcia finansowego rządu
udało się udostępnić im o ponad
23 tys. miejsc więcej niż rok
wcześniej.   

Uruchomiono nowe progra-
my zdrowotne: szczepienia prze-
ciw grypie dla dzieci i kobiet w
ciąży oraz przeciwko wirusowi
HPV dla dziewcząt i chłopców.
Kontynuowano program szcze-
pień dla seniorów, z którego w
ubiegłym roku skorzystało bli-
sko 50 tys. osób. Działania mia-
sta koncentrowały się także na
poprawie sytuacji najstarszych
mieszkańców, w tym powstań-
ców warszawskich. Seniorom
udostępniono nowe usługi,
Dzienny Dom Opieki Medycznej
oraz pobyt wytchnieniowy –
usługę skierowaną do opieku-
nów osób z niepełnosprawno-
ściami lub przewlekle chorych.
Powiększono także Dzienny
Dom dla Powstańców. Ponadto

oddano do użytku 10 obiektów,
w których udzielane są świad-
czenia zdrowotne.

Celem polityki mieszkanio-
wej miasta jest rozwój zasobu
komunalnego oraz podniesie-
nie jego standardu. W 2019 r.
kontynuowano inwestycje w
budowę miejskich lokali miesz-
kalnych, a blisko dwa tysiące
pustostanów poddano remon-
towi. W ubiegłym roku oddano
ponad 220 nowych mieszkań.
W budowie mamy kolejnych bli-
sko 500 lokali, a w przygotowa-
niach ponad tysiąc.

Warszawa dla środowiska 
i klimatu

Inwestycje w bardziej zielony
transport publiczny zwiększają
jego atrakcyjność. Dlatego w
2019 r. na ulice Warszawy wyje-
chało ponad 150 niskoemisyj-
nych autobusów napędzanych
gazem, a zamówionych zostało
130 pojazdów zeroemisyjnych,
czyli elektrycznych. Uruchomio-
no 3 nowe stacje metra, a kolej-
ne 3 w kwietniu 2020 r. W ra-
mach dwóch ważnych umów,
które podpisano w 2019 r. na
warszawskie tory wyjechać mo-
że nawet 213 nowych tramwa-
jów i 45 nowych pociągów me-
tra. Co szczególnie istotne,
wszystkie trzy rodzaje taboru są
w znacznej mierze finansowane
ze środków europejskich.

W 2019 r. przybyło ponad 50
km nowych tras rowerowych.
Wydatki na transport publiczny
i komunikację w Warszawie i
gminach ościennych to 4,5 mld
zł., w tym na inwestycje, zakup
usług przewozowych, parkingi i
węzły przesiadkowe oraz utrzy-
manie przystanków. 

Do działań przyjaznych śro-
dowisku można zaliczyć rów-
nież wymianę kopciuchów. W
ubiegłym roku udało się wymie-
nić blisko tysiąc pieców niespeł-
niających norm, zarówno w lo-
kalach prywatnych jak i komu-
nalnych. Decyzją Rady Miasta
rozszerzyliśmy wsparcie dla

mieszkańców tak, aby zachęcić
ich do wymiany kopciucha na
bardziej ekologiczny system
ogrzewania. Miasto inwestowa-
ło także w rozwój odnawialnych
źródeł energii udzielając w 2019
r. ponad 1300 dotacji, dzięki któ-
rym w Warszawie pojawiło się
m.in. ponad tysiąc paneli foto-
woltaicznych.

Rozwój terenów zieleni i la-
sów, których powierzchnia już
dziś przekracza 26 proc. po-
wierzchni miasta, to jedno z pod-
stawowych działań minimalizu-
jących negatywne skutki zmian
klimatycznych. W 2019 r. posa-
dzono ponad 220 tys. drzew i
krzewów. Pod zalesienie prze-
kazano dodatkowe 40 ha, a po-
wierzchnia lasów miejskich po-
większyła się o 50 ha - pierwszy
raz od dziesiątek lat.  

Na likwidację barier architek-
tonicznych wydano w 2019 r. po-

nad 3 mln zł., znosząc je w blisko
200 lokalizacjach.

Warszawa 
otwarta

Za nami kolejny rok intensyw-
nych konsultacji miejskich, za-
równo tych tradycyjnych jak i
drogą online, w których zgłoszo-
no blisko 44,5 tys. uwag do pla-
nów i projektów miasta. Aktyw-
ność mieszkańców wzrosła tak-
że w innym obszarze – otwiera-
nia kolejnych Miejsc Aktywno-
ści Lokalnej. W 2019 r. przybyło
ich aż 34. Kolejny rok z rzędu
zwiększono dotacje dla organi-
zacji pozarządowych.

W 2019 r. ruszyła jedna z klu-
czowych inwestycji dla Warsza-
wy w obszarze kultury – budowa
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Rozwijano także czytelnictwo
powiększając liczbę bibliotek i
udostępniając mieszkańcom
centralny katalog wszystkich
miejskich placówek.  Zakupio-
no także nieruchomość, w której
znajduje się Scena na Woli, na
której swoje spektakle będzie
wystawiał także Teatr Żydow-
ski. Na kulturę w 2019 r. wyda-
no ponad 610 mln zł.

Miasto udostępniło mieszkań-
com gruntownie odnowione pły-
walnie w Powsinie oraz na Mo-
czydle, a także korty tenisowe
na Solcu. Rozpoczęły się ocze-
kiwane prace budowlane na te-
renie Ośrodka Hutnik. Miejskie
wydatki na sport w 2019 r. wy-
niosły 258,8 mln zł.

Warszawa bezpieczna 
i dobrze zarządzana

Miejskie wydatki na bezpie-
czeństwo i porządek publiczny w
2019 r. wyniosły ponad 327,7
mln zł - o 5 mln więcej niż rok
wcześniej. Sfinansowano m.in.
20 tys. ponadnormatywnych
służb policji.

W obszarze zagospodarowa-
nia przestrzeni rok 2019 był
istotny z dwóch powodów:
przygotowania koncepcji No-
wego Centrum Warszawy i za-

rządzania przestrzenią publicz-
ną, w kontekście walki z tzw.
reklamozą. W 2019 r. trwały
prace nad uchwałą krajobrazo-
wą. Dokument został przyjęty
przez Radę Miasta już w 2020
r., a następnie uchylony przez
Wojewodę Mazowieckiego.
Miasto odwołało się od tej decy-
zji do sądu administracyjnego i
liczy w tej sprawie na pozytyw-
ne rozstrzygnięcie.

W 2019 r. międzynarodowa
aktywność stolicy skoncentro-
wana była na sprawach fundu-
szy europejskich oraz wyzwa-
niach związanych ze zmianami
klimatu. Od grudnia 2019 r.
Warszawa jest reprezentowana
w Europejskim Komitecie Regio-
nów, unijnej instytucji reprezen-
tującej interesy samorządu. Ak-
tywnie działamy także na forach
takich organizacji jak Eurocities
czy C40. Ta ostatnia organiza-
cja zrzesza miasta z całego świa-
ta, które wspólnie działają na
rzecz ochrony klimatu.   

Inwestycje na 
najwyższym poziomie

W 2019 r. stolica przeznaczy-
ła na inwestycje blisko 2,4 mld
zł. To jeden z najlepszych wyni-
ków w historii warszawskiego
samorządu. Stolica jest również
jedną z metropolii, które naj-
sprawniej realizują inwestycje.
Na wydatki majątkowe prze-
znaczyliśmy 2 mld 375 mln zł,
w tym na realizację zadań in-
westycyjnych przez dzielnice
736 mln zł.

Wykonanie inwestycji w 2019
r. ukształtowało się na pozio-
mie 80 proc., a w samych inwe-
stycjach ogólnomiejskich było
to aż 89 proc. To najlepszy wy-
nik z realizacji planu wydatków
majątkowych spośród pozosta-
łych polskich miast. Dla przy-
kładu drugi był Gdańsk, który
wykonał plan inwestycyjny na
poziomie 80 proc. w stosunku
do planu uchwalonego, a w Bia-
łymstoku było to 79 proc. War-
szawa wydaje na inwestycje na-
wet 3- i 5-krotnie więcej niż po-
zostałe polskie miasta. Drugi w
kolejności Kraków przeznaczył
na inwestycje w 2019 r. 845 mln
zł, Poznań – 735 mln zł, a Szcze-
cin – 681 mln zł.

Budżet stolicy 
w liczbach

W 2019 r. dochody budżetowe
wyniosły 18 mld 109 mln zł. Pod-
stawowym źródłem dochodu
stolicy jest podatek dochodowy
od osób fizycznych (PIT) – 6 mld
314 mln zł, który stanowi blisko
1/3 budżetu, a średnio od każde-
go podatnika trafia do miasta
ponad 4,6 tys. zł.

Wydatki budżetowe, jakie
poniesiono w 2019 r. to 18 mld
714 mln zł, w tym wydatki bie-
żące – 16,3 mld zł i majątkowe
– 2,4 mld zł.

Rok 2019 był kolejnym ro-
kiem sukcesywnego obniżania
poziomu zadłużenia. Obniżo-
no zadłużenie miasta o 673 mln
zł w stosunku do 2018 r. Wskaź-
nik zadłużenia w relacji do wy-
konanych dochodów ogółem
wyniósł 21,51 proc.

Dużym ubytkiem z naszego
budżetu jest tzw. janosikowe. W
2019 r. Warszawa przekazała 1
mld 51 mln zł na mniej zamożne
gminy, przy czym udział stolicy
stanowił 50 proc. ogółu wpłat.

Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta stołecznego
Warszawy za 2019 rok jest do-
stępne na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl w zakład-
ce: Finanse Warszawy oraz na
stronie www.bip.warszawa.pl w
zakładce: Budżet i polityka fi-
nansowa m.st. Warszawy lub w
siedzibie Urzędu m. st. Warsza-
wy przy ul. Kredytowej 3.

U r z ą d  m . s t .  W a r s z a w y

Finanse Warszawy w 2019 roku
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejna, już 76. rocznica wybu-
chu Powstania Warszawskiego,
dała asumpt do ogólnowarszaw-
skich uroczystości kultywujących
pamięć narodową. Pomimo upły-
wu lat, dzień 1. sierpnia jest
wszyty w pamięć Warszawy –
miasta duchowo niepokonanego
– i jego mieszkańców, również
tych urodzonych gdzie indziej. 

Zryw krwią 
przesiąknięty

Powstanie Warszawskie 1944 roku
było największym w całej historii Euro-
py zrywem okupowanego miasta – a
nawet państwa –  ku wolności.  Walki o
zróżnicowanej intensywności miały
miejsce w wielu miejscach Warszawy, w
tym na Mokotowie. Nierówne boje trwa-
ły 63 dni. 

Hitlerowcy okazywali niewyobrażalne
barbarzyństwo. Na terenie klasztoru je-
zuitów przy ul. Rakowieckiej, w rejonie

nieobjętym walkami, 2. sierpnia zamor-
dowano około 40  osób – zakonników i
przebywających tam innych osób. Meto-
dycznie wyciągano i mordowano rów-
nież mieszkańców kolejnych kamienic.
W więzieniu przy Rakowieckiej zamor-
dowano 600 osadzonych oraz wszyst-
kich polskich strażników. Nieme miej-
sca niemieckich zbrodni na ludności cy-
wilnej to bardzo wiele domów, między
innymi przy ul. Madalińskiego, Belgij-
skiej, Olesińskiej, Dworkowej, Kazimie-
rzowskiej, Puławskiej i wielu innych miej-
scach. Sprawcy tych mordów w więk-
szości przypadków uniknęli po wojnie
kary lub zostali skazani na niewielkie
kilkuletnie pobyty w więzieniu. 

Szlak pamięci 
ursynowsko - mokotowski

Entuzjazm powstańców do walki
przeciwko hitlerowskim ciemiężycie-
lom nie wystarczył do nawiązania rów-
nej walki z potężnym wrogiem. Pomimo
często dobrego wyszkolenia, zbyt krót-
ki okres na bezpośrednie przygotowanie
do walki spowodował słabą koordynację
działań. Problem stanowił niedostatek
broni ręcznej i prawie całkowity brak
broni ciężkiej. 

Pierwszy dzień Powstania, niestety,
nie zapewnił zdobycia planowanych ce-
lów. Największe – względnie – sukcesy
osiągnięto w Śródmieściu, na Starym
Mieście i we wschodniej części Woli. Na

Mokotowie kilka kompanii pułku Basz-
ta obsadziło m. in. bloki mieszkalne w
rejonie ulic Odyńca - Goszczyńskiego -
Puławskiej i al. Niepodległości. Nie uda-
ło się jednak zdobyć terenu Wyścigów
Konnych. Stacjonowała tam jednostka
konna SS z 800-osobową obsadą z cięż-
kim sprzętem i bronią maszynową, mi-
mo że niewątpliwym sukcesem było
utrzymanie się tam i obrona przez kilka
godzin. 

Jednym z uczestników tych walk był
zmarły 26 grudnia 2019 roku Eugeniusz
Tyrański (pseudonim “Genek”). Kilka
miesięcy przed  jego śmiercią udało mi się
odbyć z nim rozmowę. 

– Pierwszego sierpnia najcięższe wal-
ki w Warszawie to były właściwie tutaj.
Najcięższe ze względu na poniesione stra-
ty – mówił dla „Passy” uczestnik walk
Eugeniusz Tyrajski. – Tu były dwie kom-
panie K1 i K3, które przesunęły się do
Lasów Kabackich i Chojnowskich . Tam
się przeorganizowały i wróciły na Mo-
kotów do walk 18 sierpnia. A moja kom-
pania to była K2. Myśmy zeszli na Czer-
niaków i na Sadybę i tam walczyliśmy
do 2. września. Ja przeżyłem całkiem
przypadkowo. Ludzie przebrali mnie w
jakieś drelichowe ubranko, dali kombi-
nerki, sznurek sterczał z kieszeni. Jak nas
wyciągnęli z piwnicy razem z łączniczką,
to dwóch Niemców rewidowało mnie i je-
den z nich przepchnął mnie na lewą stro-
nę, bo w sumie potraktowali mnie jako ja-
kiegoś robotnika. Wtedy już czasami
przestrzegali żeby nie zabijać cywilów.
A tamtych innych rozstrzelali. W 1945
roku ze  wspólnego grobu znajdującego
się na terenie Wyścigów, wydobyto 150
ciał. Jesteśmy pewni, że ok. 100 jest z
naszej “Baszty”, my ponieśliśmy bardzo
ciężkie straty – opowiadał “Genek” Euge-
niusz Tyrajski. 

Dokładnie w tym miejscu, w pobliżu
wjazdu na teren Wyścigów Konnych, usy-
tuowano głaz z tablicą pamiątkową po-
święconą poległym 1 sierpnia Powstań-
com (68 osób)  pułku AK “Baszta” oraz ta-
blicę pamięci pomordowanych w latach
1939 - 1945 na tym terenie. Natomiast w
pobliżu na murze od strony ulicy Puław-
skiej umieszczona jest tablica “Pamięci
więźniów politycznych w tym żołnierzy
Armii Krajowej pomordowanych w la-
tach 1945 - 1956 na terenie Wyścigów
Konnych na Służewcu”. 

Tradycyjnie od lat, również w tym ro-
ku, ursynowskie uroczystości upamięt-
nienia Powstania Warszawskiego rozpo-
częły się złożeniem wieńców pod głazem
pamiątkowym.  Jednak cień pandemii
zrobił swoje, było dużo skromniej niż

zwykle. Bez przedstawicieli władz stoli-
cy, parlamentarzystów, posłów. W ciszy
wieńce złożyli kombatanci Powstania,
burmistrzowie  i radni Ursynowa, przed-
stawiciele zarządu Mokotowa z burmi-
strzem Rafałem Miastowskim. 

– Jest nadzieja, że będziemy się tutaj
spotykać za rok, za dziesięć, za pięćdzie-
siąt, niezmiennie w tym samym albo na-
wet bardziej licznym gronie – powiedział
do zgromadzonych burmistrz Ursynowa
Robert Kempa. – To naprawdę ważne,
byśmy pamiętali o tym, jaką  lekcję dało
nam Powstanie Warszawskie. I o tym, że
Powstańcy nadal walczą, by Polska była
lepszym krajem, walczą z tym, by język
nienawiści i próby wykluczenia nie były
obecne w naszej rzeczywistości – dodał
Robert Kempa.

W uroczystości, jak zwykle, asystowa-
li harcerze z drużyn ZHR. – Dla mnie to
przede wszystkim dzień uczczenia pa-
mięci tych, którzy stanęli w obronie na-
szego miasta podczas Powstania War-
szawskiego. A 1 sierpnia o 17 czyli godzi-
nie W, to jedna z dat walki o niepodle-
głość Polski – powiedziała Halinka, har-
cerka z ZHR. 

Symboliczny 
„Marsz Mokotowa”

Coroczne uroczystości “1 sierpnia” w
Parku Dreszera i tradycyjny Marsz Moko-
towa do poszczególnych mokotowskich
miejsc pamięci były zawsze jedną z klu-
czowych pozycji obchodów rocznicy Po-
wstania w Warszawie. Jednak w tym ro-
ku, ze względu na niebezpieczeństwo
epidemiczne,  zrezygnowano z przemar-
szu kombatanckiego. Symbolicznie ten
uroczysty akt był zaznaczony w poszcze-
gólnych miejscach  obecnością pocztu
pułku Baszta. Mokotowskie uroczysto-
ści dzielnicowe rozpoczęły się przy po-
mniku Mokotów Walczący 1944 – sym-
bolu sierpniowych i wrześniowych dni
Powstania. W imieniu Powstańców,
mieszkańców i samorządu  Mokotowa
wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele
pułku Armii Krajowej “Baszta” i innych
mokotowskich oddziałów powstańczych
– Tadeusz Kostarski,  Lidia Nahorska i
Janusz Badura, którym towarzyszył Ma-
ciej Dębski wnuk pułkownika Eugeniusza
Tyrajskiego.  Kwiaty złożył także bur-
mistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastow-
ski wraz z przewodniczącym Rady Dziel-
nicy i wiceburmistrzami. Spośród gości
wieńce złożyli również przedstawiciele
Zarządu i Rady m. st. Warszawy, Zarzą-
du i Rady Dzielnicy Ursynów, posłowie,
przedstawiciele partii politycznych i or-
ganizacji społecznych. 

Wieńce złożono również w innych
mokotowskich miejscach martyrologii,
m. in.  przy tablicy poświęconej twór-
com “Marszu Mokotowa” na elewacji
Gołębnika - wieży zegarowej na ul. Pu-
ławskiej 59, przy Obelisku  pamięci żoł-
nierzy AK powstańców Mokotowa, przy
tablicy na ul. Dworkowej i Zajączkow-
skiej „pod schodkami”   pamięci setek
ofiar poległych w czasie Powstania i
przy tablicy pamięci rozstrzelanych
przez hitlerowców małych dzieci w wie-
ku 5-10 lat w sierpniu 1944 grupy  (ul.
Smetany).

W okresie trwania Powstania na tere-
nach nieobjętych walkami  Niemcy do-
konywali w wielu miejscach miasta zbio-
rowych egzekucji i niezwykle brutal-
nych morderstw.  Spośród ok. 200 tysię-
cy ofiar ludność cywilna stanowiła blisko
90 procent. Niemcy posunęli się do nie-
spotykanego w historii ludobójstwa lud-
ności cywilnej, szczególnie drastyczne-
go podczas pierwszych dwóch tygodni
sierpnia. 

Ślady walk, pomimo upływu czasu, są
jeszcze widoczne na Mokotowie w kilku
miejscach. To przestrzeliny i ślady po ku-
lach i odłamkach, widoczne na elewa-
cjach budynków. Te miejsca tragicznej
pamięci to na przykład budynki przy ul.
Malczewskiego, Bałuckiego 25, Teniso-
wej 8, Olkuskiej 14. Byłoby dobrze, żeby
podczas remontów elewacji, które kie-
dyś nastąpią, pozostawić choć fragmen-
ty tych ran. Nic tak nie przemawia do
młodego pokolenia, jak konkretny, na-
macalny ślad i  przykład.

Ursynowska “Godzina W” 
i koncert

Dalsza część rocznicowych obchodów
na Ursynowie odbyła się przy naszym ra-
tuszu. Jeszcze przed godziną 17 zgroma-
dziło się kilkaset osób – starszych, młod-
szych, niekiedy całymi rodzinami z ma-
luszkami. W obecności członków zarzą-
du i rady dzielnicy zgromadzonych powi-
tał burmistrz Robert Kempa. 

– Chciałem podziękować państwu za
przyjście pomimo tego, że weekend, że
jesteśmy w środku wakacji, pomimo te-
go, że mamy pandemię koronawirusa.
To dowodzi, jak głęboko tkwi w nas tra-
dycja Powstania Warszawskiego. Na pew-
no będziemy pamiętali o bohaterach Po-
wstania - mówił burmistrz.  Przy śpie-
wie pieśni “Bagnet na broń” zostały wcią-
gnięte na maszty flagi – narodowa z ko-
twicą, symbolem  Polski Walczącej, żół-
to czerwona flaga m. st. Warszawy i nie-
bieska ze złotymi gwiazdami flaga Unii
Europejskiej. 

I już za chwilę – kolejne podniosłe
wydarzenie, choć dla niektórych kon-
trowersyjne. To zatrzymanie na minutę
w “godzinie W”, czyli o 17, ruchu sa-
mochodowego na skrzyżowaniu przy
ratuszu al. KEN z ul. Gandhi. Przy prze-
raźliwych dźwiękach syren z całej War-
szawy rozbłysły czerwone i białe race,
zapalone przez harcerzy z ZHR, kibi-
ców, i inne młode osoby. Niektórych to
razi, chcieliby chwili zadumy, wycisze-
nia. Inni jednak uważają, że bohaterom,
którzy zginęli w boju, należy się salut.
Jak salwa honorowa nad grobami cho-
wanych bojowców.  To sprawa tempera-
mentu i formy wyrażania emocji. Tym
bardziej, że wszystko odbyło się za zgo-
dą i akceptacją zarządu dzielnicy i pod
ochroną policji. Spokojnie i godnie.

Końcowym punktem ursynowskich
obchodów był koncert i wspólne śpie-
wanie piosenek powstańczych. Na ratu-
szowy parking przybyło ponad 200
osób, z czego większość dostała się do
wydzielonego “sterylnego” sektora w
pobliżu estrady. Znane, lubiane i wzru-
szające piosenki wykonywały połączo-
ne chóry “Ars Chori” i “Ave” pod dyrek-
cją żywiołowego Zbigniewa Tupczyń-
skiego. “Pałacyk Michla”, “Warszawo
ma”, “Sanitariuszka Małgorzatka” i in-
ne były śpiewane wspólnie, a Zbigniew
Tupczyński na zmianę dyrygował swo-
imi chórami i publicznością. Zaś słynne
“Marsz Mokotowa” i “ Warszawianka”
zaśpiewano na stojąco. To było znako-
mite podsumowanie uroczystości rocz-
nicowych.

Powstanie Warszawskie 1944

Polegli, a jednak zwyciężyli...
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Podczas uroczystości w
Muzeum Powstania War-
szawskiego prezydent An-
drzej Duda nadał odzna-
czenia weteranom oraz
zasłużonym dla pielęgna-
cji pamięci o Powstaniu.
Prezydent Rafał Trza-
skowski podkreślił znacze-
nie tej pamięci: - To dziś
część tożsamości nie tylko
warszawianek i warsza-
wiaków, ale i wszystkich
Polek i Polaków.

Uroczystość w Parku Wolności
na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego to część obcho-
dów 76. rocznicy zrywu stolicy.

Obecni na niej byli powstańcy z
rodzinami, przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich, władz
i organizatorów. Prezydent An-
drzej Duda nadał w czasie uro-
czystości odznaczenia państwo-
we weteranom i osobom zasłu-
żonym dla pielęgnacji wiedzy i
pamięci o historii Powstania. Peł-
na lista odznaczonych znajduje
się na stronie Kancelarii Prezy-
denta RP.

Odznaczeni zostali m. in.:
–Krzyżem Komandorskim Or-

deru Odrodzenia Polski: Lucy-
na Adamkiewicz, ps. „Ewa”, łącz-
niczka w Zgrupowaniu Chrobry
I oraz Katarzyna Nowakowska,

ps. „Kasia”, sanitariuszka i łącz-
niczka w Podobwodzie Śródmie-
ście Południowe,

– Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski: Stani-
sław Lipiński, ps. „Kadet”, Zgru-
powanie Kampinos, ranny pod-
czas walk o Lotnisko Bielańskie
oraz pośmiertnie Michał Borow-
ski, Naczelny Architekt Warsza-
wy w latach 2003-2006, współ-
twórca Muzeum Powstania
Warszawskiego,

– Złotym Krzyżem Zasługi: Lu-
dwika Mendelska, służyła w ra-
mach służby pomocniczej na Po-
wiślu i Śródmieściu,

– Medalem Stulecia Odzyska-
nej Niepodległości: Joanna Kią-
ca-Fryczkowska, ps. „Joasia”, ba-
talion łączności dowodzenia V
Obwodu Mokotów oraz Henryk
Piotrowski, ps. „Edek”, służył w
Batalionie „Tur” w Zgrupowaniu
„Kryska”.

– Powstańcy warszawscy to
najwięksi bohaterowie nie tylko
dzisiejszego dnia, tej kolejnej,
już 76. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Ale bo-
haterowie także i naszych cza-
sów – powiedział prezydent An-
drzej Duda.

Nawiązał też do tegorocznych
obchodów: - Cieszę się bardzo,
że za kilka dni odsłonięty zosta-
nie w Warszawie pomnik Stani-
sława Jankowskiego „Agatona”,
żołnierza Powstania i cichociem-
nego, którego historia życia star-
czyłaby na film, a który po woj-
nie należał do budowniczych
Warszawy, budował MDM i Tra-
sę W-Z. Jest dla mnie zaszczy-
tem, że mogłem wręczyć order
nadany pośmiertnie panu Mi-
chałowi Borowskiemu, architek-
towi Warszawy. Chciałbym, aby-
ście Państwo te dwa wydarze-
nia przyjęli jako symbol ciągłości
w budowaniu.

Zwrócił się również do wete-
ranów: - To jest nasza odpowie-
dzialność przed młodymi, któ-
rym tę Polskę przekażemy, ale i
przed Wami, by ten polski sztan-
dar dalej nieść. Nie tylko z odwa-
gą, ale i odpowiedzialnością, któ-
rej Wam, bohaterom, nigdy nie
zabrakło.

- To olbrzymi zaszczyt być dziś
z Państwem tutaj, w 76. roczni-
cę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Zaszczyt dla mnie
jako prezydenta m. st. Warsza-
wy, ale i zwykłego warszawiaka

wychowanego w kulcie Powsta-
nia – mówił z kolei prezydent
Warszawy.

Wspominał m. in. lata 70. i
swoje spacery w miejscach, gdzie
wciąż były ruiny, a także ciotkę -
uczestniczkę Powstania: - Opo-
wiadała mi, że powstańcy wal-
czyli nie tylko o wolną Polskę,
ale przede wszystkim o godność
ludzką. Jest to dziś część tożsa-
mości nie tylko warszawianek i
warszawiaków, ale i wszystkich
Polek i Polaków, w całym kraju.
Wszyscy upamiętniamy kolejne
rocznice wybuchu Powstania,
wszyscy na minutę staniemy na
baczność jutro o godzinie 17:00.

– Dziś w trudnej rzeczywisto-
ści, gdy jesteśmy mocno podzie-
leni, jesteście dla nas drogowska-
zem. Dzięki Wam możemy się
spotkać co roku i podać sobie rę-
ce. To właśnie Wy pomagacie
nam odbudowywać wspólnotę
i w zgodzie mówić o tym, co nas
łączy. To olbrzymia zasługa i
chciałem Wam za to bardzo ser-
decznie podziękować – podkre-
ślił, zwracają się do obecnych w
Parku Wolności weteranów.

Przemówienia wygłosili rów-
nież prezes Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy
AK Leszek Żukowski, wicepre-
zes Zarządu Głównego Związ-
ku Powstańców Warszawskich
Halina Jędrzejewska oraz na-
czelnik Harcerzy Skautów Euro-
py Jerzy Żochowski.

-–Dziękujemy panom prezy-
dentom Polski i Warszawy, że
poświęcają swój cenny czas na
spotkania z nami. Dziękujemy
za opiekę, jaką jesteśmy otacza-
ni, począwszy od najwyższych
władz, aż do młodzieży działają-
cej w ramach wolontariatu – mó-
wił Leszek Żukowski, wicepre-
zes Zarządu Głównego Związ-
ku Powstańców Warszawskich.

Z kolei dyrektor Muzeum Po-
wstania Warszawskiego Jan Oł-
dakowski nawiązał do trudnej
sytuacji, którą przechodzimy z
powodu pandemii. Po czym
zwrócił się do Powstańców: - Po-
kazaliście, że wspólnota zjedno-
czona męstwem i duchem po-
trafi stawić czoło złu i każdemu
zagrożeniu. Ta lekcja jest wyjąt-
kowa właśnie dziś. Ona jest waż-
na w momencie, gdy tylko
wspólnie możemy przejść przez
ten trudny czas. R K

F o t .  E .  L a c h

Pierwszy sierpnia to data bliska
sercu każdego warszawiaka.
Wśród wielu działań miejskiej
areny walk Powstania War-
szawskiego swoją kartę mają
południowo-zachodnie dzielnice
miasta. 

Akcja “Burza” i jej kulminacja, czyli
powstanie w stolicy były przygotowane
od miesięcy. Dziś wiemy, że wysiłek ten
był z góry skazany na porażkę, tym bar-
dziej bolesną, że samotną. Na początku
sierpnia 1944 roku w mieście panowa-
ła jednak euforia i nadzieja. 

Misja: zdobyć Wyścigi
Bez wątpienia najważniejszym za-

daniem wojskowym na terenie dzisiej-
szego Ursynowa było opanowanie przez
powstańców toru wyścigów konnych.
W lipcu 1944 trwały prace nad planami
obiektu i kierunkach ataku jednostek

Armii Krajowej, wyznaczonego na 1
sierpnia. Tor miał znaczenie strategicz-
ne: to właśnie na wyścigach dowództwo
AK widziało miejsce do lądowania sa-
molotów z zaopatrzeniem oraz zrzu-
tów. W śmiałych planach widziani byli
tu nawet spadochroniarze gen. Stanisła-
wa Sosabowskiego. 

Tymczasem niemiecka obsada toru
wyścigów konnych w 1944 roku zosta-
ła wzmocniona m. in. przez... konny
szwadron SS. Jeźdźcy wsparli załogę
składającą się z żołnierzy RONA, Wehr-
machtu i lotników z Okęcia. W dniu 1
sierpnia te zgrupowania stały się celem
powstańczych ataków. Wykonano
wcześniej makietę obiektu oraz pozy-
skano dokładne plany. Atakować kil-
kusetosobową załogę miał batalion
„Karpaty” pułku „Baszta”, na który skła-
dało się 750 słabo uzbrojonych osób.
Uciekano się nawet do podstępu – ra-

diostacja została zajęta przez oddział
powstańczy przebrany za... wieśniacz-
ki. Atak miały przeprowadzić kompanie
K-1, K-2 i K-3 z pułku “Baszta” Batalion
“Karpaty”. 

– Każdy z nas dostał dwa granaty
swojej roboty. Ja dostałem jeszcze kara-
bin poniemiecki sprzed I wojny świato-
wej, który tylko raz mógł wystrzelić, bo
był zepsuty – wspominał po latach Je-
rzy Borowski, ps. “Bomba”, żołnierz
kompanii K-1, który miał wtedy 18 lat.
– Dowódca naszej drużyny miał pistolet,
oprócz tego mieliśmy kamienie. Trzeba
było nacierać na mur i górą przecho-
dzić! Tuż przed samym natarciem na
Wyścigi nasza drużyna dostała rozkaz
zdobycia radiostacji Warszawa II w For-
cie Mokotów. Gdy tam dotarliśmy, mie-
liśmy szczęście – było tam 15 radiotele-
grafistek, a Niemiec, który miał karabin
maszynowy, akurat się... golił. Nie wie-
dzieliśmy, co zrobić z tymi kobietami i
tym Niemcem. Kazaliśmy im pobiec w
stronę Piaseczna - wspomina Borow-
ski. 

Walki o tor wyścigów konnych, choć
był on w osłabionym składzie osobo-
wym, jednak nie były łatwe, zaś nie-
miecka załoga zamordowała m. in. pol-
skich cywilnych pracowników toru i
jeńców. Sytuacja przybierała coraz gor-
szy obrót.

– Po paru godzinach wymiany ognia
wpada jeden z kolegów i mówi: wyco-
fujemy się, bo nas otaczają. Ja byłem
bardzo dobrze wyszkolony i dzięki te-
mu, że przestrzegałem zasad, jakie
wpojono mi podczas szkoleń, wychodzi-
łem cudem wręcz z niektórych kłopotli-
wych opresji – wspominał Eugeniusz
Tyrajski “Sęk”, uczestnik starcia. –
Niemcy zepchnęli nas na treningowe

pole wyścigowe, to była goła łąka. Ja,
przestrzegając zasad szkolenia, czoł-
gam się. Koledzy nerwowo nie wytrzy-
mują, podskakują i za którymś razem
dostają. Po prawej stronie jest mur, ota-
czający teren wyścigów. Niektórzy ko-
ledzy próbują przez niego jeden dru-
giego podsadzać i Niemcy ścinają ich z
tego muru.

Łącznie mogło zginąć co najmniej
kilkudziesięciu powstańców i ponad
dwudziestu cywili. Pomimo początko-
wego zaskoczenia szturm zakończył się
bolesną porażką, przede wszystkim ze
względu na słabą koordynację oraz
przybyłą z Okęcia niemiecką odsiecz.

Piąty rejon
Odziały szturmujące tor wycofały się

w kierunku Lasu Kabackiego. Było to
popularne miejsce przegrupowań oraz
działań na zapleczu Warszawy, włączo-

ne do 5. rejonu, VII obwodu Armii Kra-
jowej „Obroża”. Przez las wycofują się
powstańcy z nieudanego ataku na Wy-
ścigi, z Mokotowa, a nawet żołnierze z
pułku Szwoleżerów AK, którzy atako-
wali Łazienki, oraz z dywizjonu “Jeleń”
7. Pułku Ułanów Lubelskich AK. 

Prowadzono także działania zaczep-
ne. W nocy z 18 na 19 sierpnia 1944 r.
tzw. grupa Grzymały, stworzona z VII
obwodu AK „Obroża”, z niedobitków z
Mokotowa i z Ochoty – zbliża się do Sa-
dyby. Żołnierze nocą atakują Wolicę,
Wilanów i tamtejsze stanowiska artyle-
rii przeciwlotniczej. Podczas walk gi-
nie dowódca oddziałów ppłk Mieczy-
sław Sokołowski-Grzymała. Pamiątką
po innych walkach w tej okolicy są po-
wstańcze mogiły: w Lesie Kabackim
oraz na terenie rezerwatu Skarpa Ursy-
nowska.

P i o t r  C e l e j

Powstańczymi śladami po Kabatach i Ursynowie 

Prezydenci RP i Warszawy na uroczystości z powstańcami
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Spacer szlakiem 
Pułku Baszta

Zapraszamy na spacer z historią. Pułk Baszta odegrał istotną
rolę w czasie Powstania Warszawskiego na terenie Mokotowa.

Ulica Puławska, aleja Niepodległości czy Woronicza – to
miejsca, które wielu z nas codziennie pokonuje idąc do pracy
lub z niej wracając, spacerując w weekend z rodziną lub przy-
jaciółmi.

Tego lata można podjąć wyzwanie samemu, ze znajomymi,
rodziną, drugą połówką lub z kimkolwiek chcemy! Tak samo jak
w przypadku towarzystwa, decyzję o terminie czy długości spa-
ceru podejmujemy samodzielnie! Przez 63 dni będą dostępne
trzy ścieżki o różnej długości. Dwie spacerowe oraz jedna rowe-
rowa. Zadaniem spacerowiczów bądź rowerzystów będzie do-
tarcie do wyznaczonych punktów oraz wykonanie zadania (ko-
nieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu).

Start: 1.08.2020
Koniec: 2.10.2020
Spacer jest objęty honorowym patronatem Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego oraz burmistrza Dzielnicy Mokotów  War-
szawy Rafała Miastowskiego.

Kurs pływania 
dla osób dorosłych

Szanowni mieszkańcy Mokotowa! Rusza kurs pływania dla
osób dorosłych.

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców Mokoto-
wa na intensywny kurs pływania dofinansowany przez Urząd
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Zajęcia odbywać się bę-
dą na pływalni OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A.

Zaczynamy 10 sierpnia 2020 r.
Więcej informacji na www.WarsawSwimSchool.pl oraz pod

numerem 500 80 66 69.

Mokotowskie 
Lato Teatralne

Teatr Scena 96 zaprasza na spektakle plenerowe dla rodzin.
Przedstawienia odbywać się będą w każdy wtorek od 4 do 25
sierpnia o godz. 11:00 przy Pałacu Szustra (ul. Morskie Oko 2)
w ramach Mokotowskiego Lata Teatralnego.

Spektakle przeznaczone są dla dzieci od lat 5.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, jednak ze wzglę-

dów bezpieczeństwa obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc
pod adresem email: teatrscena96@gmail.com, hasło: pałac.

Rezerwacje rozpoczynają się na tydzień przed każdym spek-
taklem. Spędźcie z nami bajkowe lato!

Kino plenerowe 
na Sielcach

Kino Artystyczne na Sielcach w ramach dotacji dla organiza-
cji pozarządowych w zakresie kultury i sztuki na Mokotowie Zaj-
mijcie miejsce, ruszają Sielce!

Już 2 sierpnia rozpoczął się cykl darmowych projekcji plene-
rowych w Parku Sieleckim.

Harmonogram:
09/08 “Dziewczyna we mgle” (2018) reż. Donato Carrisi
16/08 “Wciąż ją kocham” (2010) reż. Lasse Hallström
23/08 “Anioł” (2018) reż. Luis Ortega
30/08 “Pavarotti” (2019) reż. Ron Howard
Każdy seans rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie po-

przedzony krótką prelekcją. Wszystkie pokazy są BEZPŁAT-
NE! Liczba miejsc jest ograniczona. Otwarcie kin plenerowych
umożliwia III etap luzowania obostrzeń w kulturze. Regulamin
udziału:

1. Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych miejsc.
Widzowie muszą pozostać na leżakach w miejscach ustawio-
nych przez organizatora.

2. Konieczne jest zakrywania ust i nosa maseczką lub przy-
łbicą ochronną przez cały okres udziału w wydarzeniu i prze-
bywania na terenie pokazu.

Brak stosowania się do ww. reguł będzie powodował wy-
kluczenie z udziału w pokazach filmowych.

Powstanie Warszawskie
jest jedną z najtragiczniej-
szych, ale i najbardziej bo-
haterskich kart w dzie-
jach Polski. Historia Po-
wstania Warszawskiego
to historia młodych, dziel-
nych i zdeterminowanych
do obrony kraju ludzi. 

Co roku 1 sierpnia staje się
okazją do wielkiej narodowej za-
dumy. W tym roku ze względu
na obecną sytuację w kraju uro-
czystości mają odmienny cha-
rakter, uwzględniający wymogi
bezpieczeństwa.

Każda z walczących w Po-
wstaniu dzielnic Warszawy ma
swoje szczególne miejsce, stano-
wiące symbol heroicznych walk.
Ma je również Mokotów. To po-
mnik MOKOTÓW WALCZĄCY
1944 – symbol tamtych sierp-
niowych i wrześniowych dni.
Właśnie w tym miejscu, w parku
im. gen. G. Orlicz-Dreszera tra-
dycyjnie rozpoczęły się uroczy-
stości dzielnicowe związane z
76. rocznicą wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego.

Wieniec w imieniu mieszkań-
ców i samorządu Mokotowa zło-
żyli powstańcy Tadeusz Kostar-
ski, Janusz Badura i Lucyna Na-
horska oraz burmistrz Mokoto-
wa Rafał Miastowski wraz z za-
stępcami Anną Lasocką i Krzysz-
tofem Skolimowskim. W imie-
niu prezydenta m. st. Warszawy
wieniec złożył wiceprezydent
Robert Soszyński.

Troska o miejsca upamiętnia-
jące walki powstańcze jest waż-
nym elementem budowania toż-
samości narodowej, dlatego  de-
legacja Mokotowa z burmi-
strzem Rafałem Miastowskim

oddała hołd Powstańcom także
w następujących miejscach:

– przy głazie wolno stojącym
na ul. Wyścigowej przy Puław-
skiej w miejscu pierwszego boju
Batalionu „Karpaty” Pułku Ar-
mii Krajowej „Baszta”;

– przy tablicy na murze na ul.
Puławskiej 266;

– przy tablicy poświęconej
twórcom Marszu Mokotowa na
elewacji Gołębnika - wieży ze-
garowej na ul. Puławskiej 59;

– przy Obelisku, ul. Dworko-
wa 2 - pamięci żołnierzy AK po-
wstańców Mokotowa;

– przy tablicy na ul. Dworko-
wej i Zajączkowskiej – („pod
schodkami”) – pamięci setek
ofiar poległych w czasie Po-
wstania;

– przy tablicy na ul. Smetany
– pamięci rozstrzelanych przez
hitlerowców w sierpniu 1944
grupy małych dzieci w wieku
5-10 lat;

– przy tablicy wolno stojącej
na ul. Puławskiej, przy Parku
Morskie Oko – mieszkańcom
Mokotowa, którzy nieśli pomoc
żołnierzom Armii Krajowej.

Uroczystości związane z 76.
rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego zakończyły się
na Kopcu Powstania Warszaw-
skiego pod pomnikiem Znaku
Polski Walczącej – Kotwicy, gdzie
zastępca prezydenta m. st. War-
szawy Renata Kaznowska roz-
paliła Ognisko Pamięci, które bę-
dzie płonęło 63 dni. Delegacja
Mokotowa z burmistrzem Rafa-
łem Miastowskim złożyła kwia-
ty w hołdzie poległym powstań-
com i cywilom pomagającym
podczas zrywu stolicy.

Cześć i chwała Bohaterom!

2 sierpnia w Parafii Kate-
dralnej Kościoła Polsko-
katolickiego pw. Świętego
Ducha przy ul. Szwoleże-
rów 4 odbyło się uroczyste
odsłonięcie tablicy w 100.
rocznicę powstania 3. Puł-
ku Szwoleżerów Mazo-
wieckich im. płk. J. Kozie-
tulskiego. 

Odbyła się także uroczysta
msza święta w intencji pole-
głych, pomordowanych i zmar-
łych żołnierzy 201/3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich.

Z kolei w Sanktuarium św. An-
drzeja Boboli upamiętniono po-
mordowanych podczas drugiego
dnia Powstania Warszawskiego
zakonników. Złożone zostały
kwiaty w Krypcie Męczenników
w Kolegium oraz odprawiono
mszę świętą w ich intencji.

W wydarzeniach uczestniczył
burmistrz Rafał Miastowski.

Uczczenie pamięci powstańców na Mokotowie

Uroczystości obchodów 2 sierpnia
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Postawa nacjonalistyczna to
skrajnie niebezpieczny zbiór za-
sad wyznawanych przez najróż-
niejsze nurty polityczne od pra-
wicy (polska Narodowa Demo-
kracja, turecki kemalizm) do le-
wicy (francuscy jakobini, kam-
bodżańscy Czerwoni Khmerzy).
Roman Dmowski, główny ide-
olog polskiego nacjonalizmu,
był absolwentem wydziału fi-
zyczno–matematycznego na
Cesarskim Uniwersytecie War-
szawskim. Przywódca jakobi-
nów Maximilian Robespierre,
który utopił Francję w morzu
krwi, ukończył studia prawni-
cze na uniwersytecie państwo-
wym w Douai. Pol Pot, Ieng Sa-
ry i Khieu Samphan – przywód-
cy Czerwonych Khmerów – by-
li stypendystami prestiżowych
uczelni francuskich, a ten trze-
ci doktorem nauk ekonomicz-
nych. Mają na sumieniu ponad
3 miliony brutalnie zgładzo-
nych rodaków. Wykształcenie
nie ma więc nic wspólnego z
moralnością i poszanowaniem
praw innych.

Od setek lat mamy do czynie-
nia z różnymi typami nacjonali-
zmów, jak na przykład narodo-
wy konserwatyzm, narodowy li-
beralizm, narodowy radykalizm,
narodowy socjalizm (nazizm),
faszyzm, narodowy bolszewizm,
narodowy komunizm. Narodo-
wy socjalizm głosił supremację
rasy aryjskiej oraz nienawiść do
Żydów i Słowian. To właśnie Na-
rodowosocjalistyczna Niemiecka
Partia Robotników (NSDAP),
której przewodził Adolf Hitler,
pokazała światu – jak cienka gra-
nica dzieli nacjonalizm od nazi-
zmu. To właśnie nacjonalistycz-
ne idee zawarte w programie
NSDAP uczyniły Niemców kata-
mi Europy. 

Ponura pamięć 
o Einsatzgruppen

Dzień 31 lipca to data zna-
mienna w historii naszego kon-
tynentu, o czym niestety nie
wszyscy wiedzą. W tym dniu
minęła 81. rocznica wydania
przez SS-Obergruppenführera
Reinharda Heydricha, szefa
Głównego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Rzeszy (RSHA) rozkazu nr
6, który stanowił wstęp do Za-
głady. Rozkaz ten powoływał do
życia Specjalne Oddziały Opera-
cyjne Policji Bezpieczeństwa

(Einsatzgruppen), których za-
daniem było „zwalczanie wszel-
kich elementów wrogich Rze-
szy w krajach nieprzyjacielskich
na tyłach walczących wojsk”.
Ogólny charakter rozkazu po-
zwalał dowódcom Einsatzgrup-
pen na daleko idącą swobodę
działania. W czasie przygotowa-
nia agresji na Polskę w połowie
1939 roku zorganizowano w ra-
mach operacji „Tannenberg”
osiem grup operacyjnych, które
miały działać przy poszczegól-
nych armiach biorących udział
w ataku na nasz kraj. 

Trzydziestosiedmioletni ge-
nerał SS Bruno Streckenbach,
dowódca Einsatzgruppe I, po-
nosi odpowiedzialność za aresz-
towanie i deportację profeso-
rów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (Sonderaktion Krakau). W
ramach operacji „Intelligenzak-
tion” grupy operacyjne wymor-
dowały około 50 tys. polskich
nauczycieli, księży, przedstawi-
cieli ziemiaństwa, wolnych za-
wodów, działaczy społecznych
i politycznych oraz emerytowa-
nych wojskowych. Egzekucje
wykonywano od września 1939
do kwietnia 1940 roku w róż-
nych regionach Polski. Grupy
operacyjne działające w Polsce
rozformowano latem 1940 roku
i przystąpiono do formowania
czterech Einsatzgruppen
(A,B,C,D), które w związku z
planowanym na czerwiec 1941
r. atakiem na ZSRR miały dzia-
łać na zapleczu frontu wschod-
niego.  

Zadanie postawione przed
dowódcami Einsatzgruppen
A,B,C i D  – formacji liczących
łącznie tylko około 3 tysięcy
funkcjonariuszy  – wydawało
się niewykonalne. Mieli oni bo-
wiem zorganizować likwidację
od 1,5 do 2,5 miliona Żydów
zamieszkujących tereny Ukra-
iny, Białorusi, Litwy, Łotwy, Es-
tonii oraz Besarabii. Kilka ty-
sięcy policjantów i esesmanów
miało uśmiercić w krótkim cza-
sie środkami konwencjonalny-
mi miliony istnień ludzkich.
Niewyobrażalne, ale – jak się
okazało – wykonalne. Tu nale-
ży postawić kropkę i zająć się
pięcioma osobami, stanowią-
cymi kadrę dowódczą Einsat-
zgruppen na froncie wschod-
nim, bo to właśnie oni  zaplano-
wali i sprawnie przeprowadzi-

li likwidację 1.250.000 Żydów
i Rosjan. 

Bandytyzm 
intelektualistów

Dowódcami czterech grup
operacyjnych nie byli bynajm-
niej prymitywni oprawcy z kry-
minalną przeszłością, lecz mło-
dzi niemieccy intelektualiści za-
fascynowani narodowym socja-
lizmem. Dowódcą Einsatzgrup-
pe „A” (republiki bałtyckie) był
czterdziestoletni Walter Stahlec-
ker, prawnik z zawodu. Einsat-
zgruppe „B” (Białoruś) dowo-
dził krótko doktor teologii Ar-
thur Nebe, a przez kolejne dwa
lata trzydziestopięcioletni Erich
Neumann, jedyny dowódca nie-
posiadający wyższego wykształ-
cenia. Za to kolejnych dwóch po-
siadało doktoraty  kilku wyż-
szych uczelni. Otto Rasch dowo-
dzący Einsatzgruppe „C” (Ukra-
ina) studiował na trzech uniwer-
sytetach i uzyskał tytuły doktora
z dziedziny prawa oraz stosun-
ków politycznych. Natomiast
trzydziestoczteroletni Otton
Ohlendorf, szef Einsatzgruppe
„D” (Ukraina płd., Krym), ukoń-
czył ekonomię i prawo, uzysku-
jąc tytuł doktora z obu tych fa-
kultetów. Przed wybuchem woj-
ny był asystentem w Instytucie
Gospodarki Światowej w Kilo-
nii. Neumann i Ohlendorf zosta-
li po wojnie powieszeni, Rasch
zmarł śmiercią naturalną w trak-
cie procesu, a Stahlecker zginął
w 1942 roku w potyczce z so-
wieckimi partyzantami.

Co spowodowało, że ludzie
perfekcyjnie wykształceni, a by-
ły ich w SS tysiące, stali się ma-
sowymi mordercami i potwora-
mi w ludzkim ciele, organizu-
jąc i nadzorując egzekucje se-
tek tysięcy Żydów?  Może  to,
że zakończenie ich edukacji
przypadało na realia Wielkiego
Kryzysu ogarniającego gospo-
darkę, społeczeństwo, politykę i
parlamentaryzm Republiki We-
imarskiej. Trudności z jakimi
musieli zmagać się świeżo upie-
czeni doktorzy najlepszych nie-
mieckich uniwersytetów mogły
przyczynić się do odnalezienia
narodowego socjalizmu. Praw-
dopodobnie to właśnie niechęć
do demokracji doprowadzała
intelektualistów w szeregi skraj-
nie antyintelektualnego ruchu
narodowosocjalistycznego.
Świetnie wykształceni SS–Ak-
ademiker adaptowali do swej
psychiki i podświadomości po-
pełniane przez siebie ludobój-
stwo, utrzymując opinię o dzie-
jowej konieczności i zagrożeniu
niemieckiej wspólnoty narodo-
wej. Ich przemianę w ludobój-

ców nakręcał fanatyzm narodo-
wosocjalistyczny wskazujący
wspólnego wroga, stanowiące-
go śmiertelne zagrożenie dla
Rzeszy. Był nim Żyd. 

W przemówieniu wygłoszo-
nym w Reichstagu w styczniu
1939 roku Hitler powiedział m.
in.: “W czasach walki mojej o
władzę naród żydowski przyj-
mował z uśmiechem moje prze-
powiednie, że kiedyś w Niem-
czech obejmę kierownictwo pań-
stwem i że wówczas doprowa-
dzę do rozwiązania problemu
żydowskiego. Sądzę, że ten roz-
legający się wówczas śmiech ży-
dostwa zamarł im w gardle. Dzi-
siaj znowu chcę być prorokiem:
jeżeli międzynarodowej finan-
sjerze żydowskiej w Europie i
poza Europą miałoby się udać
raz jeszcze popchnąć narody do
wojny światowej, to rezultatem
tego nie będzie zbolszewizowa-
nie świata i przez to odniesienie
zwycięstwa przez Żydów, lecz
jedynie zniszczenie rasy żydow-
skiej w Europie”. 

Państwowy 
antysemityzm

Już w latach dwudziestych pi-
sał w liście do niejakiego Gemli-
cha, że „wyrazem emocjonalne-
go antysemityzmu są pogromy,
natomiast antysemityzm rozsąd-
kowy musi prowadzić do plano-
wego, ustawowego zwalczania i
likwidowania żydowskich przy-
wilejów, a jego ostatecznym ce-
lem jest bezapelacyjnie usunię-
cie Żydów w ogóle”. 

Żydzi kojarzyli się Hitlerowi z
brudem cielesnym i moralnym.
To on prawdopodobnie jest au-
torem stwierdzenia, że likwida-
cja żydostwa nie jest kwestią ra-
sową, lecz higieniczną, choć sło-
wa te przypisywane są Heinri-
chowi Himmlerowi, szefowi SS.
Podczas pobytu przyszłego wo-
dza III Rzeszy w Wiedniu na po-
czątku XX wieku biły go po
oczach nie tylko brutalne nie-
równości społeczne, zawłasz-
czanie przez Żydów najbardziej
lukratywnych zawodów, próby
opanowania sektora bankowe-
go, czy ich nadmierne bogace-
nie się w sytuacji pogłębiającej
się nędzy szerokich mas ludno-
ści, ale również głęboko zako-
rzenione konflikty narodowo-
ściowe w wieloetnicznym mie-
ście. Jednak obsesyjna niena-
wiść Hitlera do Żydów datuje
się od dnia zakończenia prze-
granej przez Niemcy I wojny
światowej. Adolf Hitler nie był
odosobniony w swoim poglą-
dzie, że wojenną porażkę spro-
wadziła na Niemcy koalicja so-
cjalistów z żydowską finansje-
rą. Przeświadczenie to towarzy-
szyło mu do końca życia.

Wyszukanie w społeczeństwie
śmiertelnego wroga i wielolet-
nie szczucie wodza przeciwko
Żydom doprowadziło do tego,
że jego obsesyjne idee całkowicie
zawładnęły psychiką nie tylko
przeciętnego Niemca, ale także
młodych intelektualistów, takich
jak Rasch, Ohlendorf i tysiące
podobnych im esesmanów po-
siadających dyplomy wyższych
uczelni, a nawet doktoraty.

To wpajane im latami prze-
świadczenie o istnieniu wroga
śmiertelnie groźnego dla pań-
stwa i obywateli uczyniło z nich
zimnokrwistych ludobójców na
skalę nienotowaną w historii na-
szej planety. Zazwyczaj myśli-
my, że intelektualista siedzi za
biurkiem i pisze książki. Tym-
czasem jest to ktoś, komu podo-
bają się konkretne idee, a w przy-
wódcach państw, przewodniczą-
cych partii, czy w dyktatorach
fascynuje go to, że jego własne

poglądy mogą dzięki przywód-
com zostać natychmiast wpro-
wadzone w życie.

Powstańcy 
ostrzegają...

Kilka dni temu uczciliśmy ko-
lejną rocznicę Powstania War-
szawskiego i rzezi Woli, podczas
której szumowiny z tzw. bryga-
dy Dirlewangera zamordowały
ponad 60 tysięcy warszawia-
ków. Pisarz Stanisław Podlew-
ski, żołnierz AK, tak opisuje tę
brygadę: „Rekrutuje się z volks-
deutschów z różnych krajów, de-
zerterów z armii, z wielkomiej-
skich i portowych szumowin,
kawalerów majchra, recydywi-
stów, niebezpiecznych krymina-
listów, zbrodniarzy w typie Ku-
by Rozpruwacza, czy upiora z
Düsseldorfu, wypuszczonych z
więzień, obozów koncentracyj-
nych i domów poprawczych
wielkiej Rzeszy”. Kim jednak był
dowódca bandy prymitywnych
szumowin? 

To SS-Oberführer (brygadier)
Oskar Dirlewanger – posiadacz
doktoratu wydziału politologii
na uniwersytecie we Frankfur-
cie, skrajny sadysta, morderca,
gwałciciel i rabuś. Był od dzieciń-
stwa wychowywany w nienawi-
ści do Żydów i do wszystkiego,
co nie niemieckie. Zaprogramo-
wany na antysemitę mógł się re-
alizować tylko dzięki wprowa-
dzeniu do umysłów Niemców
wytycznych wodza zawartych w
kipiącej od nienawiści książce
„Mein Kampf”. Po zakończeniu
wojny Dirlewanger został poj-
many przez Francuzów i osadzo-
ny w obozie w Altshausen w
Szwabii, w którym Niemcy prze-
trzymywali kilkuset warszawia-
ków, wywiezionych po upadku
powstania.  To, co tam się wyda-
rzyło, stanowi do dzisiaj tajemni-
cę. Wiadomo, że Dirlewanger
był pilnowany m. in. przez uwol-
nionych przez Francuzów pol-
skich żołnierzy. Rankiem 7
czerwca 1945 roku znaleziono 

Chyba zapominamy, czym były wojny religijne, jakobinizm, hitleryzm, jak doszło do zbrodni Pol Pota

Kto popiera ruch fanatycznych

Jeszcze niedawno poważni socjologowie uważali, że
nacjonalizm wkrótce całkowicie zniknie i świat podąży
w przyszłość  jedyną drogą – liberalnej demokracji. 
Pomylili się. Nacjonalizm nie tylko nie zgasł, ale ma 
się coraz lepiej. Tym samym w głowach polityków 
i przywódców państw powinna zapalić się czerwona
lampka. 

WWiissłłaawwaa SSzzyymmbboorrsskkaa „Nienawiść”

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma

w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.

Jakie to łatwe dla niej -  skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.

Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie.

Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu.

Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.

Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.

Ach, te inne uczucia -
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?

Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?

Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.

Ile stronic historii ponumerowała.
Ile dywanów z ludzi porozpościerała

na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piętno.

Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.

Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,

między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi

motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.

Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera

i śmiało patrzy w przyszłość
- ona jedna.

FOTO KINGA KAMIŃSKA
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nacjonalistów?
go w celi dosłownie rozerwane-
go na strzępy. Grób kata war-
szawskiej Woli w Altshausen zo-
stał po kilku latach zniwelowany. 

Edward Carr, zastępca redak-
tora naczelnego wpływowego
brytyjskiego tygodnika „The
Economist”, napisał w jednej ze
swoich ostatnich publikacji: „Kie-
dy piszę o nowym nacjonali-
zmie, mam na myśli zmianę po-
legającą na przejściu od nacjona-
lizmu obywatelskiego, który
wpisuje specyficzne cechy naro-
du w uniwersalne wartości, do
nacjonalizmu bardziej pesymi-
stycznego, który uznaje, że świat
zewnętrzny jest zagrożeniem dla
danego narodu. I taki rodzaj na-
cjonalizmu widzimy dziś na ca-
łym świecie – w Ameryce Donal-
da Trumpa, w Indiach, Japonii,
Chinach, Wielkiej Brytanii, Pol-
sce, czy w Niemczech, gdzie
wzrosła popularność dla „Alter-
natywy dla Niemiec”.

Syndrom 
Tutsi i Hutu

Zadaniem polityki jest utrzy-
manie spójności społeczeństwa.
Politycy powinni zapewnić oby-
watelom bezpieczeństwo, po-
winni też dbać o ciągły rozwój

gospodarki. Polityka to rodzaj
struktury, który gwarantuje
spójność społeczeństwa, spaja
ludzi ze sobą za pomocą pew-
nych powiązań. To bardzo sze-
roka dziedzina, która jednak
nigdy nie powinna wkraczać w
osobiste życie człowieka, bo
wtedy przeradza się w totalita-
ryzm, o czym wiemy z doświad-
czeń nazizmu czy komunizmu.
Tymczasem dziś w Europie
Wschodniej liczne reżimy poli-
tyczne chcą ingerować w życie
swoich obywateli, stygmatyzu-
jąc mniejszości kulturowe i od-
mienne pod względem orien-
tacji seksualnej. To bardzo nie-
bezpieczna tendencja.

Co socjolog, to definicja wła-
sna nacjonalizmu. Fakty histo-
ryczne dowodzą jednakowoż, że
nacjonalizm i nazizm posiadają
wspólny rdzeń – nienawiść do
innych. Wojnę bałkańską
(1991–95) wywołały narastają-
ce od wielu lat antagonizmy na-
rodowościowe, a masowe wy-
siedlenia oraz czystki etniczne
miały podłoże nacjonalistyczne.
Konflikt kosztował życie około
200 tysięcy osób. W wojnie do-
mowej w Rwandzie (1990–93)
zginęły ponad 2 miliony osób, a
katalizatorem była nienawiść
Hutu do Tutsich. Dwa wymie-
nione konflikty nie miały pod-
łoża politycznego, religijnego,
czy kulturowego  – katalizato-
rem był wzbogacony nienawi-

ścią nacjonalizm. Zwiększa się
liczba socjologów twierdzących,
że odradzający się nacjonalizm i
wszechobecna nienawiść są po
stokroć groźniejsze niż pande-
mie i broń atomowa.

Nienawiść istnieje odkąd na
ziemi pojawił się człowiek. Każ-
da z wojen religijnych, których
ofiarami padły miliony istnień
ludzkich, powodowana była nie-
nawiścią do inaczej myślących i
inaczej wierzących, czyli here-
tyków. W dzisiejszych czasach
robi się naprawdę groźnie wte-
dy, kiedy nienawiść organizuje
państwo. Tak, niestety, jest dzi-
siaj w Polsce.  Mamy na co dzień
do czynienia ze szczuciem apa-
ratu państwa i jego przywódców
tak na konkretne osoby, jak i na
całe grupy społeczne czy zawo-
dowe.  Za wrogów państwa, sy-
piących piasek w tryby „dobrej
zmiany”, uznawani są m. in. za-
służeni dla Polski i Polaków Ju-
rek Owsiak i Lech Wałęsa, a tak-
że lekarze rezydenci, nauczycie-
le, których wysyła się do zbiera-
nia truskawek, sędziowie bro-
niący się przed polityczną kon-
trolą ministra, twórcy oraz nieza-
leżni dziennikarze. Natomiast
osoby LGBT uznawane są za

śmiertelnych wrogów polskiej
katolickiej rodziny. 

Skoro żyjący jeszcze war-
szawscy powstańcy, osoby w
mocno podeszłym wieku,  trąbią
w mediach na alarm, ostro kry-
tykując i potępiając skandalicz-
ne wybryki grupy narodowców
podczas ostatnich obchodów
Powstania Warszawskiego, coś
musi być na rzeczy. Coś bardzo
niepokojącego i złowrogiego.
Czym jest często używane przez
narodowców hasło „Polska dla
Polaków”, jak nie nacjonali-
zmem w najczystszej postaci
wzbogaconym nienawiścią? Ci
ludzie nie są w stanie pojąć, że
świat jest dla wszystkich – czar-
nych, czerwonych, żółtych, bia-
łych, metysów, mulatów, chrze-
ścijan, muzułmanów, ateistów i
żarliwych katolików, a także dla
gejów i lesbijek. Oni tego nigdy
nie pojmą, bo ich umysły prze-
siąknięte są nienawiścią. 

Puentą tej publikacji powin-
no być ponowne przywołanie
wymienionego wyżej Ottona
Ohlendorfa, dowódcy Einsat-
zgruppe „D”, która wymordo-
wała na południowej Ukrainie
ponad 100 tysięcy Żydów. Trzy-
dziestokilkuletni generał SS zo-
stał skazany przez aliancki sąd
na karę śmierci i powieszony.
Jest on książkowym przykładem
narodowego socjalisty i nazisty.
Amerykański prokurator Benja-
min Ferencz, syn niemieckich

Żydów, odwiedził go w celi
śmierci dzień przed egzekucją.
Liczył, że dowie się, co kierowa-
ło młodym intelektualistą z dok-
toratem wyższej uczelni, ojcem
pięciorga dzieci, „szczerym przy-
stojnym facetem”, jak go okre-
ślił, że dopuścił się takich po-
tworności. 

Otton Ohlendorf ani przez
moment nie stracił przekona-
nia do swoich racji. Powiedział,
że jest wierny narodowosocjali-
stycznym ideom i gdyby można
było cofnąć czas, zrobiłby to sa-
mo. Do końca wierzył, że ekster-
minując rasę żydowską, broni
ojczyzny „przed podstępnymi
pasożytami”. Na pytanie, dla-
czego nie oszczędził nawet dzie-
ci, odparł, że po likwidacji ro-
dziców ich dzieci z pewnością
wyrosłyby na wrogów Niemiec,
więc i je należało zgładzić. Był
to według niego obronny ruch
wyprzedzający niezbędny dla
zabezpieczenia kolejnych poko-
leń Niemców przed śmiertel-
nym wrogiem. Na koniec spoj-
rzał Ferenczowi twardo w oczy
i rzekł: „Wy, amerykańscy i eu-
ropejscy Żydzi, kiedyś za to za-
płacicie”. Zamiast w godzinie
śmierci prosić o przekazanie żo-

nie i dzieciom wyrazów miło-
ści, posunął się do gróźb pod
adresem prokuratora.

Trudno się dziwić, że proku-
ratorowi Ferenczowi zjeżyły się
włosy na głowie i nie chciał już
rozmawiać z żadnym skazanym
esesmanem. Spustoszenie wy-
rządzone w psychice Ohlendor-
fa i jemu podobnych przez są-
czoną im przez całe lata niena-
wiść faktycznie może przera-
żać. Czy gdyby jego mózgowi
nie dostarczyły odpowiedniej
pożywki nacjonalistyczne idee
głoszone przez wodza II Rze-
szy w programie NSDAP oraz
w „Mein Kampf”, doktor Otton
Ohlendorf pędziłby żywot pra-
worządnego Niemca, uczciwie
pracującego dla dobra swojej
ojczyzny? To bardzo możliwe,
bo co by o nim nie mówić nie
był to tępy jaskiniowiec, lecz
człowiek myślący i bardzo zdol-
ny. Trafnie opisała nienawiść
nasza noblistka Wisława Szym-
borska w swoim wierszu pod
tym samym tytułem (m. in.
„nigdy jej nie nudzi motyw
schludnego oprawcy nad splu-
gawioną ofiarą”). Strzeżmy się
zatem tej mistrzyni kontrastu
między czerwoną krwią a bia-
łym śniegiem, by w przyszłości
nie wyhodować polskich Ohlen-
dorfów..

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
( ź r ó d ł o :  I n t e r n e t ,  C h r i s t i a n  

I n g r a o  „ W i e r z y ć  i  n i s z c z y ć ” )
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J anusz Gajos jest kolejnym autorytetem z wielkim nazwiskiem, który
otwarcie skrytykował sposób uprawiania polityki przez Jarosława Ka-
czyńskiego i PiS. Krytyka w ustach jednego z najwybitniejszych polskich

aktorów musiała mocno zaboleć, bo wywołała histeryczny odzew partyjnych
bonzów i oczywiście Beaty Mazurek, dyżurnej adwokatki Prezesa, która raczyła nazwać uwielbia-
nego przez Polaków artystę prostakiem. Miałem niewątpliwy zaszczyt wspierać Janusza Gajosa ja-
ko konsultant na planie filmu fabularnego „Wygrany” w reżyserii Wiesława Saniewskiego i uprzej-
mie donoszę obywatelstwu południowej Warszawy, że jeśli którekolwiek z tych dwojga jest prosta-
kiem, to na pewno nie jest nim pan Gajos. To facet z najwyższej półki o wyjątkowo dużym rozmia-
rze kapelusza i pani Mazurek z domu Cieluch, rodem z Ostrowi Mazowieckiej, nie może się z nim
mierzyć na żadnym polu. Dlatego w starciu z wybitnym artystą nie miała wielkiego wyboru w do-
borze oręża i użyła najbardziej prymitywnego, jakim jest obelga. 

Bo Janusz Gajos, mówiąc o małym człowieku, który jednym ruchem ręki podzielił kraj na poło-
wę, po pierwsze – stwierdził fakt, a po drugie nie przekroczył dozwolonych prawem norm. Polity-
cy są bowiem narażeni na znacznie szerszy, niż przeciętny zjadacz chleba, zakres dopuszczalnej kry-
tyki. Natomiast użyte przez panią Mazurek w odniesieniu do Janusza Gajosa określenie „prostak”
ma wydźwięk jednoznacznie pejoratywny i jest po prostu obelgą. Źle się dzieje w kraju, w którym
krytykowanie rządzących przez rządzonych spotyka się z histeryczną reakcją tych pierwszych.
Wszak poddawanie władzy krytyce mieści się w granicach wolności wypowiedzi i jest jednym przy-
wilejów obywatela, zagwarantowanym w ustawie zasadniczej. Nie sądzę, by ktoś taki jak Janusz Ga-
jos zechciał polemizować z kimś takim jak Beata Mazurek, więc sprawa z pewnością przyschnie. Jest
to jednak kolejny sygnał, że PiS nie znosi żadnej krytyki, a to kiepsko rokuje i dla obywateli, i dla
kraju.

A ni mnie grzeją, ani ziębią prostackie komentarze padające z ust prominentnych polityków
ugrupowania rządzącego obecnie Polską, ale kłamstwa rozsiewane przez premiera rzą-
du, to już sprawa bardzo poważna. Chyba każdy słyszał wygadywane przez Mateusza Mo-

rawieckiego brednie o rzekomym odwrocie koronawirusa i o tym, że latem ma on dużo mniejszą
moc („więc idźcie tłumnie na wybory”). To skandal, że szef polskiego rządu naraża na śmieszność
samego siebie, a tym samym nas wszystkich i cały kraj. To skandal, że zamiast zajmować się pań-
stwem latał niczym kot z pęcherzem po miastach, miasteczkach i wsiach, by robić kampanię wybor-
czą jednemu z kandydatów na prezydenta. 

W ogóle walka naszego państwa z koronawirusem to jeden wielki cyrk. Jedno zarządzenie jest
zaprzeczeniem kolejnego, a kolejne poprzedniego. Dzisiaj wirus jest pokonany, jutro rozważamy
wprowadzenie restrykcji, bo atakuje. Tak naprawdę przeciętny Polak niewiele wie o wirusie Coro-
na. Na początku reagował paniką, dzisiaj tłumnie idzie na plażę i ma go gdzieś. Bo wywołano w pań-

stwie taki kociokwik informa-
cyjny, że trudno się połapać, o
co w tym wszystkim chodzi.
Czy jest możliwe, by wirus
zwykłej grypy położył na kola-
na całą światową gospodarkę?
Jak widać na obrazku – tak.
Moje osobiste zdanie na ten te-
mat? Jedna wielka ściema, któ-
rą trudno rozgryźć. Przestałem
zamartwiać się i panikować już
w kwietniu, koncentrując się
wyłącznie na częstszym niż do-
tychczas myciu rąk, dezynfe-
kowaniu ich oraz unikaniu du-
żych skupisk ludzkich. Masecz-

kę zakładam, ponieważ wymagają tego ode mnie przepisy, ale kiedy brakuje tchu po prostu ją zdej-
muję, bo nie mam zamiaru dostać trzepotania bądź migotania przedsionków.

Wychodzę z następującego założenia: skoro aż 70 proc. zarażonych przechodzi Covid-19 bezob-
jawowo, nigdy nie będę wiedział, czy osoba, z którą akurat mam okoliczność, jest nosicielem wi-
rusa, czy też nie. Sam nie wiem, czy ja nim nie jestem, moja żona, lub naczelny i wydawca gazety.
To po jaką cholerę mam się kryć? Po jaką cholerę mam nosić maseczkę, skoro zdania znawców epi-
demicznej materii co do skuteczności tego kawałka materiału są podzielone? Ale prawo jest prawem
i muszę go przestrzegać, choć często szlag mnie trafia. Przed kilkoma dniami przebyłem zabieg ar-
troskopii stawu kolanowego i jestem unieruchomiony, dlatego mam więcej czasu na nurkowanie
w necie. Trafiłem na wiele ciekawych wypowiedzi na temat koronawirusa i Covid-19, które padły
z ust lekarzy z renomowanych szpitali i instytutów. Przytoczę je, bo lektura wydała mi się niebywa-
le interesująca.

I tak Dr Yoram Lass, prodziekan Uniwersytetu Medycznego w Tel Awiwie powiada: „Kto
myśli, że rządy zwalczają wirusy jest w błędzie”. I dalej: „Włochy są znane z ogromnej
zachorowalności na problemy z oddychaniem, ponad trzykrotnie wyższym niż w ja-

kimkolwiek innym kraju europejskim. W USA około 40.000 osób umiera w zwykłym sezonie
grypowym. W każdym kraju więcej osób umiera na zwykłą grypę, niż tych, którzy umierają z
powodu koronawirusa. Istnieje bardzo dobry przykład, o którym wszyscy zapominamy: świń-
ska grypa w 2009 roku. Był to wirus, który dotarł do świata z Meksyku i do dziś nie ma prze-
ciwko niemu szczepionki.” 

Dr Joel Kettner, Community Health Sciences and Surgery na Uniwersytecie Manitoba (Kanada),
były dyrektor medyczny Międzynarodowego Centrum Chorób Zakaźnych: „ Nigdy nie widziałem
takiej reakcji i staram się zrozumieć, dlaczego. Martwię się o przekaz publiczny, strach przed kon-
taktem z ludźmi, przebywanie w tej samej przestrzeni, uścisk dłoni, spotkania. W prowincji Hubei,
gdzie do tej pory było najwięcej przypadków i zgonów, faktyczna liczba zgłoszonych przypadków
wynosi 1 na 1000 osób, a faktyczny wskaźnik zgonów wynosi 1 na 20 000”.

Dr Yanis Roussel z Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, Marsylia: „Problem
SARS-CoV-2 jest przeceniany, ponieważ 2,6 miliona ludzi umiera każdego roku z powodu infekcji
dróg oddechowych w porównaniu z mniej niż 4000 zgonów z powodu SARS-CoV-2 (w momencie
pisania). Porównano śmiertelność SARS-CoV-2 w krajach OECD (1,3 proc.) ze wskaźnikiem umie-
ralności powszechnych koronawirusów zidentyfikowanych u pacjentów z AP-HM (0,8 proc.) od 1
stycznia 2013 r. do 2 marca 2020 roku. Badania wykazały, że odsetek bezobjawowych nosicieli jest
wyższy niż odsetek pacjentów z objawami”. 

N a koniec prof. John Ioannidis z Uniwersytetu Stanforda, jednej z najbardziej prestiżowych
uczelni na świecie: „Jedyną sytuacją, w której przetestowano całą zamkniętą populację,
był statek wycieczkowy Diamond Princess i pasażerowie kwarantanny. Wskaźnik śmier-

telności przypadków wyniósł 1,0 proc., ale była to w dużej mierze starsza populacja, w której śmier-
telność z powodu Covid-19 jest znacznie wyższa. Gdybyśmy nie wiedzieli o nowym wirusie i nie
sprawdzili osób z testami PCR, liczba całkowitych zgonów z powodu „choroby podobnej do grypy”
nie wydawałaby się w tym roku nietypowa. Co najwyżej moglibyśmy od niechcenia zauważyć, że
grypa w tym sezonie wydaje się nieco gorsza niż średnia”.

Z braku miejsca nie mogę przytoczyć więcej wypowiedzi w podobnym tonie, a jest ich mnóstwo.
I nie pochodzą bynajmniej od powiatowych konowałów, lecz od medyków z pokaźnym dorobkiem
zawodowym i tytułami naukowymi. Więc bądź tu mądry i pisz wiersze. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto mówi prawdę?

„Źle się dzieje w kraju, w którym
krytykowanie rządzących przez
rządzonych spotyka się z histe-
ryczną reakcją tych pierwszych.
Wszak poddawanie władzy 
krytyce mieści się w granicach
wolności wypowiedzi i  jest 
jednym przywilejów obywatela,
zagwarantowanym w ustawie 
zasadniczej”
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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

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

!MMookkoottóóww 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

!WWiillaannóóww,, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 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, wysoki standard, do
wejścia, supercena 740 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 920 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. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, do neg. 
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 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, c. 2,5 mln. zł, 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

!OOcchhoottaa,, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego zatrudnię,
601 237 291

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

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

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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 FFrraanncciisszzeekk OOkkrraassaa
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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Pierwszy dzień sierpnia to dla warszawiaków ważna rocznica i okazja do
zadumy nad własną historią. 76 lat temu rozegrał się w stolicy najwięk-
szy dramat w dziejach miasta, zryw ludności przeciwko niemieckiemu

okupantowi. Dowództwo Armii Krajowej zakładało błędnie, że Powstanie War-
szawskie może potrwać zaledwie kilka dni. W rzeczywistości trwało aż 63. Było
ono prawdziwą hekatombą, która dla mieszkańców oznaczała wysiedlenie ludności i zrównanie mia-
sta z ziemią niemal w całości. 

Choć od tamtych wydarzeń upłynęło już wiele czasu, wciąż pojawiają się kontrowersje w kwe-
stii oceny samego Powstania, jak i towarzyszących mu uwarunkowań geopolitycznych. Niezależ-
nie od nich pamięć tego, co dokonało się z Warszawą – miastem położonym w środku Europy – przy
biernej postawie mocarstw zachodnich jest wciąż żywa. I to nie tylko wśród samych warszawiaków,
ale też w całym kraju i poza nim wśród Polonii. 

Potrzeba wyzwolenia spod znienawidzonej, nieludzkiej okupacji niemieckiej była wśród miesz-
kańców stolicy tak silna, że wystarczył jeden impuls, by chwycić za broń. Nie było łatwe, bo broni
brakowało. W momencie wybuchu Powstania 1 sierpnia 1944 roku tylko nieliczni powstańcy ją mie-
li. Jej brak zastępował ogromny zapał tych i chęć do walki. Liczono, że broń uda się zdobyć na wro-
gach, a także na zrzuty od aliantów, co pozwoliłoby na prowadzenie działań zaczepnych do momen-
tu dotarcia na lewobrzeżną cześć Rosjan i wyparcia Niemców. Jak wiadomo, zrzuty broni były nie-

liczne, a znaczna część trafiła w
ręce Niemców. Zrzuty na prawą
stronę Wisły były przechwytywa-
ne przez stacjonujących tam so-
wietów. Wiele sztuk broni będącej
w posiadaniu Armii Krajowej
przerzucono na praską stronę w
ramach przygotowań do akcji Bu-
rza. Jak się wkrótce okazało, był to
strategiczny błąd. 

Powstanie w Warszawie miało być częścią planu o kryptonimie Burza przewidującego powszech-
ne powstanie przeciw Niemcom w całym kraju. Sytuacja polityczna skłaniała dowództwo Armii Kra-
jowej do zajęcia stolicy i odbicie jej z rąk okupanta zanim wkroczą do niej oddziały sowieckie. To
oznaczałoby przejęcie władzy przez komunistów i umocowanie tu administracji pod egidą Związ-
ku Sowieckiego. Dodatkowym impulsem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania stało to, co
wydarzyło się w zajętym przez sowietów Lublinie. Po zajęciu go przez Armię Czerwoną 23 lipca utwo-
rzono tam PKWN, co umożliwiło wprowadzenie władzy radzieckiej. Te okoliczności stały się istot-
ną przesłanką do rozpoznania prawdziwych zamiarów  sowietów wobec Polski. Wydarzenia lubel-
skie unaoczniły dowództwu AK, że to krok do przejęcia władzy przez komunistów w całej Polsce.
Zajęcie Warszawy przez oddziały AK było próbą powstrzymania zapędów Stalina i wskazaniem rzą-
du londyńskiego jako jedynego, pełnoprawnego organu mogącego sprawować władzę w kraju. 

Wydarzenia, które miały miejsce później - klęska powstania, zagłada i wysiedlenie mieszkańców
Warszawy są dość dobrze znane, choć naocznych świadków i uczestników z przyczyn naturalnych
stale ubywa. Mniej znane jest to, co w czasie poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego
działo się w kuluarach, salonach i gabinetach ówczesnych polityków pociągających za sznurki
wielkiej polityki. Mimo upływu lat wciąż napotykamy się na zmowę milczenia, blokowanie dostę-
pu do archiwów skrywających tajemnice z tamtych czasów. 

To, co wiemy na pewno, to fakt, że bez etosu Powstania Warszawskiego nie byłoby tego, co wy-
darzyło się później. Choćby postaw patriotycznych, podtrzymywanych i kontynuowanych przez świa-
dome swojej historii pokolenia dążących do wolności Polaków. Bez wspomnianego etosu nie uda-
łoby się wyswobodzić z wieloletniego jarzma narzuconego nam po II Wojnie Światowej w ramach
nowego ładu geopolitycznego. Nie poruszylibyśmy kostki politycznego domina, co przecież zaini-
cjowało rozpad bloku sowieckiego

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Chłodny powiew historii

„Choć od tamtych wydarzeń
upłynęło już wiele czasu, wciąż
pojawiają się kontrowersje w
kwestii oceny samego Powsta-
nia, jak i towarzyszących mu
uwarunkowań geopolitycznych”

Kiedyś babcia, trzymając kota na kolanach,
Ze swych marzeń zwierzała mu się przed zaśnięciem:

- Moja chatka, na pewno, jest zaczarowana,
Ja zostanę królewną, a ty kocie – księciem.

Trzeba trafu, akurat czarodziej szedł z wróżką.
Wypowiedział zaklęcie, z babci jest królowa!
Wtedy kot, jako książę, wskakując na łóżko,

Rzekł z wyrzutem: I trzeba mnie było kastrować?

GRUNT TO MAMONA
- Jak ksiądz mógł – wściekł się biskup – ochrzcić tego kota?
- A co, miałem odmówić? – przerwał ksiądz w pół zdania.

- W końcu trzysta tysięcy to niemała kwota.
- W takim razie przygotuj go do bierzmowania.

O KOCIE, KTÓRY 
ZOSTAŁ KSIĘCIEM

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Wyrok i decyzja prawna Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego(NSA) o pozostawieniu bez zmiany na-
zwy ZWM na Ursynowie musiała kogoś mocno zabo-
leć. Był to już drugi taki wyrok NSA. Mieszkańcy uli-
cy odetchnęli z ulgą i myślą, że koniec tej absurdalnej
i bezsensownej wojny między Polakami o nazwę ulicy.

Nazwę ważną dla lewicowych powstańców Warsza-
wy, która  zapisana jest w historii powstania war-
szawskiego jako bohaterska walka z niemieckim oku-
pantem. Do tej walki przystąpiła bowiem też mło-
dzież lewicowa - ZWM, dowodzona przez generała
Rozłubirskiego. Walczyli głównie na warszawskiej
Starówce. Tam zginął sztab dowództwa lewicowego. 

Po kapitulacji zetwuemowcy tak jak wszyscy po-
wstańcy, którzy ocaleli, poszli z akowcami do niewo-
li. Po wojnie gen. Rozłubirski - jako dowódca po-
wstańców ZWM  został przez gen. T. Bora-Komorow-
skiego odznaczony najwyższym odznaczeniem po-
wstańczym.

Był to wyraz podziękowania organizatorów po-
wstania warszawskiego dla poległych zetwuemow-
ców we wspólnej walce z okupantem  niemieckim.

Czyż więc nie należą się podziękowania za ten
bohaterski zryw dla ZWM i poległych powstańców
lewicowej organizacji??!

OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!
Tę prostą ludzką opinie i pogląd dostrzegł NSA

w dwóch wyrokach w tej sprawie. Nazwa ZWM
została utrzymana(!) pomimo ustawy dekomu-
nizacyjnej. Była to radość dla 85% mieszkańców tej
dużej ulicy(2200 mieszkańców). Było to zwycię-
stwo prawa.

Niestety, zawiedzeni zostali wyrokiem NSA – IPN
i wojewoda mazowiecki. Nie dziwię się wojewodzie,
który jeszcze przed zakończeniem sprawy sądowej na-
kazał, na koszt podatników, wykonać i zawiesić ta-
blicę z nową nazwą ulicy - „Morro”. Tablice te  mu-
siały być po wyroku NSA jednak usunięte. Za przed-
wczesne przymusowe oznakowanie ulicy ZWM nie
zapłacił wojewoda mazowiecki, chociaż powinien.
Zbędne koszty ponieśli też liczni mieszkańcy przymu-
szeni w różnorakich dokumentach (prawo jazdy,
konta bankowe itp.) zaktualizować nazwę ulicy. 

Radość mieszkańców ZWM z pozytywnego wyro-
ku NSA trwała jednak krótko. Odezwała się bo-
wiem garstka stołecznych radnych z PIS. Wystąpili
z wnioskiem do Rady o ponowną „walkę” o zmianę
tej słusznej i zasadnej nazwy warszawskiej ulicy
ZWM na Andrzeja Romockiego-Morro, również jed-
nego z bohaterów Powstania! Tylko dlaczego on ma
być lepszy od zetwuemowców?

Śpieszę jednak powiadomić moich sąsiadów z ul.
ZWM, że ten pomysł PIS z Rady Warszawy został od-
rzucony przez pozostałych radnych. Chcę im (tym,
którzy go odrzucili!) w imieniu moich sąsiadów po-
dziękować. Także dziękuje naszemu Burmistrzowi
p. Robertowi Kempie za twarde w tej sprawie, od lat,
stanowisko, zgodne ze stanowiskiem mieszkańców.

S p o ł e c z n y  o b r o ń c a  n a z w y  u l .  Z W M  
S ł a w o m i r  L i t w i n

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

ZWM pozostaje ZWM-em...
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