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Roboty sparaliżowały
ruch największej arterii
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Powiadają, że stary reżim to
był ucisk człowieka przez
człowieka. A czym jest no-

wy reżim? Czymś odwrotnym. O
tej starej prawdzie przekonują się
ci, którzy decydują się zaufać ko-
lejnym partiom, dochodzącym do
władzy. Dziś widać to szczególnie
wtedy, gdy w tak zwanych me-
diach publicznych zmienia się re-
daktorów i dyrektorów jak ręka-
wiczki. Żeby za każdym razem
śpiewali tak, jak im zagra poli-
tyczny dysponent. 

S wego czasu widziałem w
Czechosłowacji znakomi-
tych dziennikarzy zeszma-

conych przez komunistyczną wła-

dzę po Praskiej Wiośnie 1968, gdy
ich niedouczeni następcy rozpie-
rali się w przydzielonych im limu-
zynach Tatra. A także pułkowni-
ka czechosłowackiej armii, wcze-
śniej najsławniejszego długody-
stansowca świata Emila Zatop-
ka, sprowadzonego na stare lata
do roli ciężko tyrającego robola
pchającego taczki. Nie tak dawno
podobny proces odbył się w Pol-
skim Radiu, gdzie nowy reżim
próbował upokorzyć szczególnie
tych pracowników, którzy swoim
talentem zdążyli wyrobić sobie
znane nazwisko.

Obecnie istnieje duże zapo-
trzebowanie na ludzi pió-
ra, ekranu i mikrofonu lu-

biących występować w roli medial-
nych szakali. Bo zmusza do tego
postępująca tabloidyzacja środ-
ków mass mediów, które w cza-
sach PRL nazywano całkiem traf-
nie środkami musowego przeka-
zu albo masowego przykazu. W
czasach średniowiecza, żeby upo-
korzyć człowieka, zakuwano go w
dyby, wystawiając na widok pu-

bliczny na środku miasta. Teraz tę
prymitywną technicznie metodę
zastępuje medialny mord, czyli po-
kazywanie w telewizji jak ekipa
agentów jakichś służb bladym świ-
tem wyprowadza delikwenta z
mieszkania w kajdankach. Wyko-
rzystuje się tu zasadę zmieszania
nawet najczystszego człowieka z
gównem, by publiczność zapamię-
tała: już nie wiadomo, czy to on
ukradł, czy jemu ukradli, w każ-
dym razie zamieszany był w kra-
dzież. No i plama pozostaje. Wy-
prowadzenie skutego winowajcy
pozostaje na długo w pamięci. No-
tatki prasowej o tym, że się okazał
niewinny, nikt nie będzie chciał
czytać, bo to żadna sensacja. 

W czasach stalinowskich
będąca forpocztą telewi-
zji Polska Kronika Fil-

mowa pokazywała sale sądowe,
gdzie na ławie oskarżonych zasia-
dali bohaterowie Armii Krajowej.
Usłużni władzy spikerzy gromkim
głosem odczytywali komunikaty

o rzekomych przewinach tych lu-
dzi, którzy zaraz potem dostawa-
li karę śmierci. Spikerów, w któ-
rych gronie nie brakowało sław-
nych potem aktorów, czekała za
tę propagandową usługę zasłużo-
na kariera. 

P rzywołuję te akurat przykła-
dy mimochodem, zastana-
wiając się jakiego rodzaju

lincz czeka zapalczywego burmi-
strza Ursynowa Piotra Guziała,
który w swojej niepohamowanej
ambicji odważył się zamachnąć
na władzę i wraz z Warszawską
Wspólnotą Samorządową prze do
referendum w sprawie ewentual-
nego odwołania Hanny Gronkie-
wicz-Waltz ze stanowisko prezy-
denta stolicy. Czy Guział przeczy-
ta o sobie demaskatorski tekst w
prestiżowej gazecie? Czy może do
jego gabinetu wkroczy CBA albo
zechcą go w asyście kamer wypro-
wadzić starym dobrym wzorem w
kajdankach? 

C entralne Biuro Śledcze
wkroczyło akurat do sie-
dziby starostwa piaseczyń-

skiego. Chociaż oficjalnie ma być
to li tylko rutynowa kontrola,
nikt w to tak naprawdę nie wie-
rzy, a polityczna opozycja otwar-
cie mówi o niedopuszczalnej pry-
wacie, jakiej się miał dopuszczać
starosta Jan Dąbek, nad którego
głową już od dawna zbierały się
chmury. Zarzuty pod jego adre-
sem formułowano całkiem po-
ważne i jeśli nawet uznać to za
plotkę, to trzeba zważyć, iż w
każdej plotce może być przynajm-
niej źdźbło prawdy. 

M ożna się domyślać, że
CBA na pewno nie odwie-
dzi HGW w jej kwaterze

głównej przy Placu Bankowym.
Niezależnie jednak od tego, czy pa-
ni Hanna będzie w końcu narażo-
na na poddanie się ocenie wybor-
ców poprzez referendum, czy nie –
zarówno ona, jak i ewentualnie
ktoś inny na stanowisku prezyden-
ta będą musieli doprowadzić
wreszcie do rozwiązania jednego
najpilniejszego problemu. Chodzi

o narastające lawinowo odszko-
dowania w następstwie legendar-
nego „dekretu Bieruta”, aktu, któ-
rym Krajowa Rada Narodowa
znacjonalizowała nieruchomości
miejskie. W dalszej perspektywie
miasto nie wytrzyma obciążenia
finansowego i organizacyjnego,
jakie stwarzają kolejne wyroki są-
dowe, korzystne dla przedwojen-
nych właścicieli. W tej sprawie trze-
ba jak najszybciej pójść na usta-
wowy kompromis. 

Apoza tym, jeśli chodzi o go-
spodarkę gruntami, warto
by przyszły prezydent stoli-

cy – niezależnie od tego kto nim
zostanie – skorzystał z dobrych
wzorów, wprowadzonych w latach
trzydziestych ubiegłego wieku
przez ówczesnego włodarza miasta
Stefana Starzyńskiego – o czym
pisał na naszych łamach dr Lech
Królikowski. Bo niedługo nie bę-
dzie z czego sklecić budżetu War-
szawy i stolica – niczym Detroit –
zbankrutuje.
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Międzynarodowy Dzień Osob Leworęcznych

Lewą ręką zarezerwuj bilet

Ryanair, najtańsza w Europie linia lotnicza  z okazji Międzynarodoweg Dnia Osób Leworęcz-
nych oferuje sprzedaż tysięcy biletów. Jedynym warunkiem jest to, że bilety muszą być zarezer-
wowane na www.ryanair.com wyłącznie lewą ręką. 

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych i wyrazić uznanie dla naszych około
8.1mln leworęcznych pasażerów - Ryanair ogłosił, że karty pokładowe przyjmowane będą tylko
z lewej ręki, kawa i herbata na pokładzie serwowana będzie w kubkach z lewej ręki, a 10 kg ba-
gaż podręczny, musi być trzymany na pokładzie w lewej dłoni.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych, Ryanair oferuje sprzedaż tysięcy bile-
tów na podróż do wielu miejsc w całej Europie już od 19.99 Euro - na podróż w poniedziałki, wtor-
ki, środy oraz czwartki, w październiku oraz listopadzie. 

Bilety można rezerwować do północy w czwartek 15 sierpnia na stronie www.ryanair.com.  
Michael O’Leary Prezes Ryanair, znany skądinnąd z szokujących i skutecznych działań  marke-

tingowych powiedział - “Jako jeden z 10% światowej populacji obdarzonych sprawniejszym
funkcjonowaniem lewej dłoni, wiem wszystko o trudnościach napotykanych przez innych mań-
kutów. Aby uczcić jutrzejszy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych oferujemy ponad
100.000 biletów, których ceny zaczynają się od 19.99 Euro na podróż po Europie w październi-
ku oraz listopadzie. Bilety w tak niskich cenach muszą być zarezerwowane tylko lewą ręką. 

Praworęczni pasażerowie mogą również korzystać z tych cen biletów, bez dodatkowych kosz-
tów, o ile będą dokonywać rezerwacji lewą ręką...”. a r

KKiieerrmmaasszz aakkcceessoorriióóww sszzkkoollnnyycchh ww EE`̀LLeecclleerrcc
W sklepach E`Leclerc na terenie całej Polski ruszyła akcja „Witaj szkoło”. Na sklepowych półkach

pojawiły się artykuły szkolne w atrakcyjnych cenach. W promocji dostępne są artykuły papierni-
cze, plecaki, meble i wiele produktów potrzebnych uczniom rozpoczynającym przygodę ze szko-
łą lub wracającym z wakacji na kolejny rok nauki.

Zeszyt z superbohaterem, blok rysunkowy z postaciami z ulubionych bajek, kolorowe kredki i fla-
mastry, plecaki i piórniki – to tylko niektóre produkty serwowane w ramach akcji „Witaj szkoło”. Pod-
czas trwania akcji klienci sklepu E`Leclerc mogą nabyć całą wyprawkę szkolną w atrakcyjnych cenach. 

Wśród oferowanych produktów są m.in. zeszyty, bloki, artykuły piśmiennicze, przybory do ma-
lowania, linijki, cyrkle, nożyczki, papiery kolorowe, bibuły, plasteliny, plecaki, piórniki, tablice, ar-
tykuły biurowe, papier ksero, a nawet meble – wszystko co może być potrzebne uczniowi przed roz-
poczęciem roku szkolnego. Pełna oferta artykułów szkolnych do nabycia podczas trwania akcji „Wi-
taj szkoło” dostępna w gazetce promocyjnej.
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Dramatyczna sytuacja kierowców przejeżdżających w okolicach Metra Wilanowska

Kłopotliwy remont ul. Puławskiej...
Zamiast poprawy w ruchu
drogowym warszawiacy
coraz częściej spotykają
się z utrudnieniami. Zwy-
kle dzieje się tak, że gdy
jedne utrudnienia znika-
ją, pojawiają się na ich
miejsce nowe. 

Mieszkańcy Mokotowa mają
jeszcze w pamięci niedawny re-
mont ul. Puławskiej, a już zafun-
dowano im kolejny. Zamknięto
wschodnie pasy ruchu w okolicy
Metra Wilanowska, a w ich miej-
sce porobiono objazdy. 

Oczywiście, jeśli byłoby to ko-
nieczne i uzasadnione spotkało-
by się ze zrozumieniem kierow-
ców, pieszych, ludzi korzystają-
cych z własnych pojazdów i ko-
munikacji miejskiej. Tak jednak
nie jest. W przypadku przebudo-
wy i remontu niektóre decyzje
drogowców budzą wściekłość

kierowców. Warto posłuchać ich
narzekań zwłaszcza w godzinach
porannych, kiedy usiłują doje-
chać do pracy i w popołudnio-
wych, kiedy wracają do domu.
Polecam też komentarze na blo-
gach, czy forach internetowych. 

Zamknięto jezdnię na ul. Pu-
ławskiej w okolicy skrzyżowania
z Domaniewską, w kierunku
centrum. Tam właśnie ma po-
wstać wlot przedłużenia al. KEN.
Wciąż zamknięty jest odcinek ul.
Domaniewskiej pomiędzy ul. Pu-
ławską a al. Niepodległości (ob-
jazd prowadzi ul. Ksawerów).
Kierowcy jadący w kierunku cen-
trum za Metrem Wilanowska,
muszą zjechać na objazd w lewo,
do al. Niepodległości lub w pra-
wo, do ul. Nowobukowińskiej.
Niezrozumiałe jest jednak za-
mknięcie prawego pasa Puław-
skiej przed al. Wilanowską. Two-

rzą się korki, a kierowców irytu-
je widok „rozbabranej” ulicy na
której nie widać robotników ani
żadnego postępu prac. Czyżby
te jezdnie zostały zamknięte tyl-
ko po to, by wyremontować tory
tramwajowe?

W ramach inwestycji powsta-
nie droga od al. Wilanowskiej
do ul. Puławskiej (dwie jezdnie,
po dwa pasy ruchu). Poszerzo-
na do dwóch jezdni zostanie też
ul. Domaniewska pomiędzy ul.
Puławską a al. Niepodległości.
Prace mają zakończyć się we
wrześniu.

Trzeba uzbroić się w cierpli-
wość, by zobaczyć efekt prac. Od
trzech miesięcy widoczny efekt
to korki i utrudnienia. O ironio,
na placu budowy stoją ciężarów-
ki z wypisaną na nich nazwą fir-
my (nomen omen) „Efekt”. 

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Ukrywał kokainę

Policjanci z Mokotowa ustali-
li, że w jednym z lokali na tere-
nie dzielnicy przechowywane są
narkotyki. Mundurowi udali się
pod wskazany adres gdzie miał
przebywać 38-letni Piotr K. Po
krótkiej chwili funkcjonariusze
zauważyli mężczyznę. Postano-
wili go wylegitymować. Piotr K.
w trakcie czynności zaprzeczył
jakoby w jego lokalu znajdowa-
ła się środki odurzające. Detek-
tywi nie dając za wygraną
sprawdzili mieszkanie 38-latka,
w którym znaleźli prawie 14 gra-
mów kokainy. Mężczyzna został
zatrzymany a narkotyki zabez-
pieczone. Piotr K. usłyszał za-
rzuty za posiadanie środków
odurzających za co grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolności.

Trzech zatrzymanych, trzy
areszty

Do zdarzenia doszło w parku
przy ulicy Bokserskiej. Do jed-
nego z przechodniów podeszło
trzech mężczyzn. Zażądali od
niego papierosa oraz pieniędzy
na piwo. Mężczyzna odmówił
twierdząc, że nie posiada przy
sobie gotówki. Napastnicy za-
atakowali przechodnia. Bili go
rękoma, kopali oraz uderzali ki-
jem. Następnie ukradli mu torbę

oraz pieniądze. Detektywi z wy-
działu do walki z przestępczo-
ścią przeciwko życiu i zdrowiu
również dzięki pomocy jednego
z dzielnicowych mokotowskiej
komendy już po kilku dniach za-
trzymali podejrzanych o prze-
stępstwo. 57-letni Adam I., 45-
letni Piotr M. oraz 41-letni Artur
K. usłyszeli zarzuty za rozbój.
Decyzją sądu wszyscy zostali
tymczasowo aresztowania na
okres trzech miesięcy. Czy ten
zagrożony jest karą do 12 lat
więzienia.

Kieszonkowiec z autobusu

Do mokotowskiej komendy
trafił 42-letni Janusz D. Mężczy-
zna został zatrzymany przez sto-
łecznych funkcjonariuszy. Jak się
okazało kilka tygodni wcześniej
w jednym z autobusów na tere-
nie Warszawy ukradł portfel

wraz z dokumentami. 42-latko-
wi zostały przedstawione zarzu-
ty za kradzież. Kodeks za tego
typu przestępstwo przewiduje
karę do 5 lat więzienia.

Fałszywy alarm
Policjanci z ursynowskiego ko-

misariatu zostali powiadomie-
ni, że w jednym z budynków
uczelni wyższej na terenie dziel-
nicy miała być podłożona bom-
ba. Mundurowi natychmiast
podjęli działania. Na miejsce
skierowano policjantów oraz in-
ne służby, żeby dokładnie spraw-
dzili zgłoszenie. Jak się okazało
nie było żadnego zagrożenia a
jedynie fałszywe zawiadomie-
nie o bombie. Mundurowi już
następnego dnia wytypowali i
zatrzymali kobietę, która była
sprawczynią tego przestępcze-
go procederu. 22-letnia Klaudia
M. usłyszała zarzuty za fałszy-
we zawiadomienie o alarmie
bombowym i została objęta po-
licyjnym dozorem. Tego typu
przestępstwo zagrożone jest ka-
rą do 8 lat więzienia.

Narkotyki w plecaku
Funkcjonariusze z Mokotowa

podczas patrolu dzielnicy za-
uważyli poruszającego się ro-
wem mężczyznę. Postanowili go
wylegitymować. W trakcie kon-
troli 28-letni Adam W. zachowy-
wał się nerwowo. Jak się okaza-
ło miła ku temu powód. Miano-
wicie w plecaku posiadał zawi-
niątko z zawartością suszu ro-
ślinnego. Mundurowi zatrzyma-
li 28-latka a narkotyki zabezpie-
czyli. Śledczy przedstawili już
mężczyźnie zarzuty za posiada-
nie środków odurzających. Usta-
wa za tego typu przestępstwo
przewiduje karę do 3 lat pozba-
wienia wolności.

a c

Kronika stróżów prawa
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Rozmowa o literaturze i teatrze z mieszkańcem Ursynowa, hungarystą, Mieczysławem Dobrowolnym

Tłumaczenie Iksów zajęło mu pół życia
NNiieeddaawwnnoo nnaa ppoollsskkiimm rryynnkkuu

kkssiięęggaarrsskkiimm ppoojjaawwiiłłaa ssiięę ttaajjeemm-
nniicczzoo zzaattyyttuułłoowwaannaa kkssiiąążżkkaa ––
„„IIkkssoowwiiee””..

Genezę tytułu łatwo wytłu-
maczyć, wiąże się ona z Towa-
rzystwem Iksów, wpływową gru-
pą arystokratów i pisarzy, któ-
rzy swoje recenzje teatralne w
latach 1815-1819 podpisywali li-
terą „X”. Do towarzystwa należa-
ły wielkie tuzy polskiego życia
publicznego, że wymienię choć-
by Juliana Ursyna Niemcewicza,
czy Kajetana Koźmiana. Trud-
niej zrozumieć, szczególnie
młodszym Czytelnikom, infor-
mację, że pierwsze węgierskie
wydanie książki ukazało się w
1981 roku, czyli 32 lata temu, a
jej polskie tłumaczenie w tym
roku. Autor György Spiró z po-
wodu tego dzieła dostał zakaz
wjazdu do Polski na wiele lat i
mimo, że już w połowie lat
osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku miałem umowę na jej tłuma-
czenie, to nie dane mi było wte-
dy go dokończyć.

SSpprróóbbuujjmmyy cchhrroonnoollooggiicczznniiee..
GGyyöörrggyy SSppiirróó jjeesstt WWęęggrreemm,, aa zzaa-
jjąąłł ssiięę ppoollsskkąą kkuullttuurrąą,, tteeaattrreemm,,
BBoogguussłłaawwsskkiimm..

Tak. Był wielokrotnie w Polsce
w latach 70. w ramach stypen-
dium. Buszował wtedy po archi-
wach, badał polską literaturę,
interesował się Wyspiańskim,
Bogusławskim, Teatrem Naro-
dowym i natychmiast zauważył
podobieństwo sytuacji sprzed

200 lat ze współczesnością. Na-
pisał Iksów i wydał ich w 1981
roku, po czym natychmiast zo-
stał w Polsce oskarżony o anty-
polskość i szarganie naszych
świętości. I właśnie wtedy otrzy-
mał ten zakaz. Dopiero po 1990
roku polski Minister Kultury
przeprosił oficjalnie Spiró i oczy-
wiście zezwolił mu na odwie-
dzanie Polski.

RRoozzppoocczząąłłeeśś ttłłuummaacczzeenniiee IIkk-
ssóóww ww llaattaacchh 8800.. ii......

Miałem wtedy gotowe, prze-
tłumaczone niecałe 200 stron,
ale skoro autor był persona non
grata, to i jego książka też nie
mogła zostać wydana. Tłuma-
czenie powędrowało na długie
lata do szuflady.

DDllaacczzeeggoo nnaa ddłłuuggiiee llaattaa,, pprrzzee-
cciieeżż ppoo 11999900 jjuużż mmoożżnnaa bbyyłłoo ggoo
wwyyddrruukkoowwaaćć..

Owszem, ale nie było nikogo,
kto chciałby zainwestować w to
dzieło. Dopiero w zeszłym roku
wydawnictwo W.A.B. działają-
ce w ramach Grupy Wydawni-
czej Foksal zwróciło sie do mnie
z pytaniem o możliwość prze-
tłumaczenia Iksów. Ich zainte-
resowanie Iksami nie wzięło się
znikąd, gdyż wcześniej wydali
inną książkę Györgya Spiró –
„Mesjasze”, traktującą o Towiań-
skim i Mickiewiczu. Książka ta
dostała nagrodę ministrów kul-
tury państw Grupy Wyszehradz-
kiej. „Mesjaszy” tłumaczyła na-
sza sąsiadka z Ursynowa, moja
koleżanka z roku, także hunga-

rystka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego dr Elżbieta Cygielska.

KKiieeddyy zzaatteemm ppooddsszzeeddłłeeśś ppoo
rraazz wwttóórryy ddoo ttłłuummaacczzeenniiaa „„IIkk-
ssóóww””??

Umowę z W.A.B. podpisałem
w marcu 2012 roku i tak się
wspaniale złożyło, że byłem wte-
dy tuż po trzymiesięcznym poby-
cie, a w zasadzie przemieszki-
waniu w Teatrze Śląskim im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Kato-
wicach. Służyłem tam za tłuma-
cza reżyserowi z Siedmiogrodu,
który na deskach Teatru Śląskie-
go reżyserował „Hamleta” Wil-
liama Szekspira. Tym reżyserem
był Attila Keresztes, jak się oka-
zało fan „Iksów”, który twierdził,
że rozumienia teatru nauczył się
na ich podstawie.

ZZaatteemm wwrróócciiłłeeśś zz KKaattoowwiicc,,
sszzcczzęęśślliiwwiiee ppooddppiissaałłeeśś uummoowwęę
nnaa ttłłuummaacczzeenniiee ii......

No, tak. Akurat trochę wypo-
cząłem, bo w śląskim musiałem
wczuć się w atmosferę teatru,
żyłem jego zapachem, izolując
się jednocześnie od emocji jakie
niesie i zawiera w sobie Hamlet.
Dzięki temu doświadczeniu, a
nie samemu tłumaczeniu słów
sztuki, poznałem jeszcze jeden
wymiar Iksów, kiedy zabrałem
się za tłumaczenie. Sama praca
szła mi gładko dopóki nie zaj-
rzałem do szuflady, do tego ma-
szynopisu sprzed ponad trzy-
dziestu lat. To była męka. Usiło-
wałem przypomnieć sobie swój
stan z tamtego okresu, myśli ja-
kie przechodziły mi przez gło-
wę, tę ulotną atmosferę towa-
rzyszącą mi wtedy w pracy nad
„Iksami”. Poprawki i zmiany zaj-
mowały mi jakieś cztery razy
więcej czasu niż „normalne” tłu-
maczenie. Przebrnąłem.

TTyymm rraazzeemm aauuttoorr wwiieeddzziiaałł,,
mmaamm nnaaddzziieejjęę,, żżee pprraaccuujjeesszz nnaadd
„„IIkkssaammii””,, ii żżee zzoossttaannąą wwyyddaannee..
KKoonnttaakkttoowwaałłeeśś ssiięę zz nniimm jjaakkoośś??

Jeszcze w latach 80. zeszłego
wieku byłem w Budapeszcie z
synem Mateuszem i gościł nas
György Spiró. Pamiętam, jak któ-
regoś dnia, zabrał nas obu, ku
radości mego syna, nad Balaton.
Jego teatr wystawiał tam wtedy
„Króla Ubu”. Ja zobaczyłem po
raz pierwszy w życiu jego pracę,
a mój syn – Balaton, którym za-
chwycił się niezmiernie. Potem
Mateusz wielokrotnie wracał na
Węgry, wspaniale nauczył się ję-
zyka, którym posługuje się le-
piej, niż rodowici Węgrzy.

Wracając do pytania, to Spiró
wielokrotnie mi dziękował za
moja pracę i zrobił to też osobi-
ście. Stanowi to dla mnie dodat-
kowy powód do dumy, jako że
„Iksowie” ukazali się też w tłu-
maczeniu czeskim i francuskim.
Francuskiego nie znam, nato-
miast czeskie tłumaczenie, mo-
im zdaniem wypadło bardzo
blado. Zabrakło tam czeskiego
humoru Haska, Hrabala, Van-
cury, którym też przesączeni są
„Iksowie”.

PPoo wwyyddaanniiuu IIkkssóóww SSppiirróó nnaappii-
ssaałł sszzttuukkęę oo BBoogguussłłaawwsskkiimm,, zzaattyy-
ttuułłoowwaannąą „„SSzzaallbbiieerrzz””..

Miałem opcję na tłumaczenie
„Szalbierza”, która jednak wyga-
sła. Mieszkałem już kilka lat na
Ursynowie i na szczęście mia-
łem już wtedy telefon, bo jakiś
czas po wygaśnięciu opcji za-
dzwonił do mnie Andrzej Wajda
z pytaniem, które brzmiało,
mniej więcej tak: „Co z tym
„Szalbierzem”, do cholery?”.
Wyjaśniłem sprawę, a on na to,
że ją z ZAIKS-em załatwi. I zała-
twił. Sztukę przetłumaczyłem
w niecałe dwa tygodnie! Musia-
łem oddać bez korekty, bo ter-
min gonił.

NNiiee bbaałłeeśś ssiięę??
Jestem świetnym tłumaczem

(uśmiech), bo już wcześniej

przełożyłem na węgierski kilka
innych sztuk, między innymi,
„Hymn” i „Cud” Györgya
Schwajdy. A z tym „Szalbierzem
były dalsze kłopoty. Andrzej Waj-
da miał reżyserować w Teatrze
Ateneum u Warmińskiego i do-
stał zakaz! Ostatecznie sztukę
zrobił Wojtyszko. Widocznie
zbitka nazwisk, albo i postaci
Wajda i Bogusławski (w Wilnie,
będącym „pod okupacją” rosyj-
ską) komuś się źle kojarzyła.
Oczywiście nie zaproszono na
premierę autora. Jakoś cichcem
dyrekcja? teatru wysłała do Bu-
dapesztu via Paryż plakaty za-
powiadające przedstawienie. Z
nich Spiró dowiedział się o spek-
taklu. Sztuka została także zre-
alizowana w Teatrze Telewizji
1989 roku przez Tomasza Wisz-
niewskiego, w doborowej obsa-
dzie aktorskiej. Jedna z najwięk-
szych swych ról zagrał Tadeusz
Łomnicki, wystąpiła połowa Te-
atru Starego i młodziutki Olaf
Lubaszenko. Spektakl miał chy-
ba 15 wznowień i jest zaliczany
do setki najlepszych w historii
Teatru TV.

AA sskkąądd uu CCiieebbiiee ttaakkiiee zzaaiinntteerree-
ssoowwaanniiee lliitteerraattuurrąą,, tteeaattrreemm??

Moja matka jest Węgierką z
Siedmiogrodu. Po maturze
chciałem studiować chemię na
Politechnice Gliwickiej, ale
stwierdzono, że jestem daltoni-
stą, więc nie mogę wykonywać
tego zawodu. Poszedłem więc
na łatwiznę, czyli na hungary-
stykę, miałem przecież w domu
native speakera. Dzięki ojcu,

dziennikarzowi katowickiego
„Sportu” wyniosłem z domu
świetna znajomość języka pol-
skiego, zaś dzięki mamie mia-
łem przekonanie, że świetnie
znam węgierski, co nie było
prawdą. W trakcie studiów przez
pół roku byłem na stypendium w
Budapeszcie i tam dopiero do-
szlifowałem język.

JJeesstteeśś ssppookkoojjnnyymm cczzłłoowwiiee-
kkiieemm,, aallee kkiieeddyy ppooddaajjeesszz mmii wwęę-
ggiieerrsskkiiee ttyyttuułłyy,, nnaazzwwiisskkaa,,
bbrrzzmmiisszz nniieeccoo iinnaacczzeejj..

Zawsze, kiedy przechodzę na
myślenie i mówienie po węgier-
sku, to zaczynam gestykulować,
czego nie robię mówiąc po pol-
sku. Ta gestykulacja jest jakimś
dopełnieniem emocjonalnym,
dodatkową ekspresją, inną niż
przy myśleniu po polsku.

WWssppoommnniiaałłeeśś oo UUrrssyynnoowwiiee ii
tteelleeffoonniiee.. KKiieeddyy ttoo bbyyłłoo??

Wprowadziłem się do moje-
go ursynowskiego mieszkania w
grudniu 1978 roku, na 4 tygo-
dnie przed zimą stulecia. Co cie-
kawe przydział na mieszkanie
mówił o 1979 roku, a okazało
się, że mogłem wprowadzić się
już w czerwcu 1978 roku, tyle, że
nic o tym nie wiedziałem. Do-
wiedziałem się jakoś przed grud-
niem i się wprowadziłem. Co do
telefonu, to czekałem, jak każdy
wtedy kilka lat na telefon (oczy-
wiście stacjonarny), czego w dzi-
siejszych czasach nie można so-
bie wyobrazić. A i jeszcze cieka-
wostka o tym, jak Ursynów zo-
stał Ursynowem. Dopiero z „Ik-
sów” dowiedziałem się, że 200

lat temu właściciel majątku obej-
mującego znaczną część obec-
nego Ursynowa – Julian Ursyn
Niemcewicz, który wrócił z wo-
jaży po USA – chciał nazwać ten
majątek Waszyngtonem, na
cześć prezydenta Stanów Zjed-
noczonych (mówi się też o na-
zwie „Ameryka” – przyp. R.K.),
jednak ówczesne władze rosyj-
skie na to nie pozwoliły i osta-
tecznie teren ten został nazwany
Ursynowem – od „Ursyna”.

AA jjaakk ddzziiśś wwiiddzziisszz UUrrssyynnóóww??
Nie powiem, że czuję się jak w

Budapeszcie. Cieszą jednak wę-
gierskie akcenty. Jest ulica Béli
Bartóka, Skwerek Muzyki Wę-
gierskiej (nader skąpy) i jeszcze
kilka ulic „węgierskich”, no i
szkoła im. Kossutha, w której
mój wspomniany już syn Mate-
usz, jako dorosły człowiek, za-
kochany w Budapeszcie, w wę-
gierskiej muzyce ludowej i w tań-
cach węgierskich, prowadził
przez krótki czas lekcje węgier-
skiego tańca ludowego i śpiewu.
Język węgierski perfekcyjnie
opanował dopiero wtedy, gdy
zaczął jeździć na Węgry sam.
Sam nauczył się go tak dobrze,
że przed kamerami Telewizji
Węgierskiej, był pytany przez
Węgrów, gdzie nauczył się tak
wspaniale języka polskiego.

CCzzyyllii nniiee mmuussiisszz ggoo uuppeewwnniiaaćć,,
żżee śśwwiieettnniiee zznnaa tteenn jjęęzzyykk,, ttaakk jjaakk
TTwwoojjaa mmaammaa pprrzzeedd llaattyy uuppeeww-
nniiaałłaa CCiieebbiiee??

Nie. Nie muszę i jestem z tego
bardzo dumny.

R o z m a w i a ł  R y s z a r d  K o c h a n

GGyyöörrggyy SSppiirróó ((uurr.. 44 kkwwiieettnniiaa 11994466 ww BBuuddaappeesszzcciiee)) – węgier-
ski prozaik, dramatopisarz, eseista, tłumacz.

Syn inżyniera z Miszkolca, ukończył literaturę węgierską i
słowiańską na uniwersytecie budapeszteńskim. Eseista, tłumacz,
dyrektor teatrów i wykładowca uniwersytecki. 

Znawca polskiej kultury, admirator Wyspiańskiego, ma w do-
robku przekłady wszystkich jego dramatów i niektórych drama-
tów Gombrowicza.

W 1969 r. zaczął uczyć się polskiego. Do Polski przyjeżdżał od
początku lat 70., Spiró poświęcił pięć lat na badania realiów
Warszawy z przełomu XVIII i XIX w. W 1981 roku wydał osnu-
tą wokół postaci Wojciecha Bogusławskiego powieść Az Ikszek
(1981) (Iksowie), z powodu której w Polsce został oskarżony o
szarganie narodowych świętości. Jest to książka o Bogusławskim
w czasach po utracie niepodległości przez Polskę (przedstawie-
nie beznadziejnych zmagań artystów walczących z cenzurą i
represjami podobnie, jak walczyli pisarze w czasach dyktatury). 

Potem nastąpił okres nagonki na Spiró. Pisarz miał zakaz
wstępu do polskich bibliotek naukowych; nie mógł też przyjeż-
dżać do Polski

W 2009 wydano w Polsce powieść Mesjasze (Messiások 2007),
opowiadającą historię Andrzeja Towiańskiego i jego sekty. W
2010 autor za tę powieść otrzymał Nagrodę „Angelus”.

PPoowwiieeśśccii:: „Az Ikszek” („Iksowie”, 1981),„Kerengő” („Krużga-
nek”, 1974), „A jövevény” („Przybysz”, 1990, „Fogság” („Niewo-
la”, 2004).

DDrraammaattyy: „Szalbierz” (1983), „Dogrywka” (1998), „Stłuczka”
(2004. N a  p o d s t a w i e  W i k i p e d i i

MMiieecczzyyssłłaaww DDoobbrroowwoollnnyy
Dziennikarz i tłumacz. Półkrwi Węgier. Prócz książek o architekturze oraz „Węgierskiego kodek-

su cywilnego” przełożył kilkanaście sztuk węgierskich i czeskich, w tym „Szalbierza” Györgya
Spiró o Wojciechu Bogusławskim. Jego przygoda z teatrem zaczęła się od przypadkowego spotka-
nia z Jerzym Grotowskim, twórcą Teatru Laboratorium.
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O równowagę ekologiczną powinniśmy dbać wszyscy, bez względu na poglądy lub wyznanie

Czyńmy sobie Ziemię przyjazną

Palącą potrzebą współcze-
sności jest przewartościo-
wanie myślenia, postaw i
działań zgodnie z wymo-
gami rozwoju zrównowa-
żonego, czyli przestawie-
nie ich na tory przyjazne
Ziemi, przyrodzie i lu-
dziom. 

Odnosi się to do każdej jed-
nostki ludzkiej, jak i – a na obec-
nym etapie przede wszystkim –
do ośrodków, instytucji i dok-
tryn wywierających wpływ na
formowanie podstawowych ele-
mentów kultury i cywilizacji. W
naszym kręgu kulturowym doty-
czy to głównie doktryny i trady-
cji biblijnej oraz ośrodków, in-
stytucji i osób ją interpretujących
i krzewiących.

Szkodliwe trendy 
Dotychczasowe trendy rozwo-

jowe, właściwe cywilizacji nie-
równowagi rujnującej stosunki
między ludźmi i relacje ludzi z
przyrodą, doprowadziły świat
do krawędzi spustoszenia.
„Ludzkość osiągnęła taki punkt
swojego rozwoju, w którym mu-
si dokonać wyboru. Świat staje
w obliczu pogłębiającej się biedy,
głodu, chorób, analfabetyzmu,
stale pogarszającej się kondycji
ekosystemów, od których zależy
nasza przyszłość. Nadal zwięk-
sza się nierówność między bo-
gatymi i biednymi” (dokument
ONZ „Agenda 21”, czerwiec
1992 r.).

„Globalizacja to także plane-
tarne łupiestwo. Wielkie grupy
przemysłowe pustoszą środowi-
sko w nadmierny sposób; czer-
pią korzyści z bogactw natural-
nych, które są zbiorowym do-
brem ludzkości. Robią to bez
skrupułów i bez hamulców” („Le
Monde Diplomatique”, grudzień
1999). Trwa więc – mimo alar-
mującego stanu naszej planety –
bezwzględna eksploatacja eko-
systemów, od których zależy na-
sza przyszłość.

Stosunek religii do przyrody
Aksjomaty i nakazy najwięk-

szych religii, a więc i religii rzym-
skokatolickiej, odgrywają wybit-
ną rolę w formowaniu trendów
cywilizacyjnych, od których za-
leżą stosunki między ludźmi i
relacje ludzi z przyrodą. Ich za-
pisy i tworzone na ich podsta-
wie dyspozycje są jednak przez
całe wieki naginane do politycz-
nych i gospodarczych interesów
dominujących grup społecznych.
Wywiera to negatywny, skutku-
jący wynaturzeniami, konflikta-
mi i zagrożeniami wpływ na wa-
runki zdrowia, życia i rozwoju
ludzi, przyrody i kultury. Nic

przeto dziwnego, że taki stan
rzeczy znajduje wyraz w krytycz-
nych analizach i wnioskach my-
ślicieli zatroskanych kondycją
cywilizacji i jej przyszłością, a
między innymi w wypowie-
dziach Suzuki – reprezentatyw-
nego przedstawiciela buddyzmu
zen, L. White’a i wielu innych (o
czym poniżej). White, rozwijając
refleksje Suzuki, zauważył w
1967 r., że niektóre zapisy Biblii
służą za usprawiedliwienie roli
człowieka, jako bezwzględnego
pana i władcy przyrody, i dlate-
go stanowią moralną przyczynę
kryzysu ekologicznego. W inter-
pretacji tradycyjnej – zaznaczył
on słowo „panowanie”. Człowiek
jawi się bowiem, jako istota sto-
jąca ponad przyrodą i jest wolna
od wszelkich obowiązków in-
nych, niż swobodne zaspokaja-
nia swoich potrzeb. 

Za wszelką cenę
White miał – bez wątpienia –

na uwadze naginanie do eksplo-
atatorskich potrzeb jednostek i
wąskich grup społecznych, na-
stępującego zapisu biblijnej
„Księgi Rodzaju”, odnoszącego
się do pierwszych ludzi: „Rozra-
dzajcie się i rozmnażajcie się, i
napełniajcie Ziemię; i czyńcie ją
sobie poddaną; i panujcie nad
rybami morskimi, i nad ptaka-
mi niebieskimi, i nad wszelkim
zwierzem, który się rusza na Zie-
mi” (1 Moj. 1,28). Podobną wy-
mowę ma zaprezentowana w
nieco innej formie wypowiedź
współzałożyciela i honorowego
prezydenta Klubu Rzymskiego,
Aleksandra Kinga podczas inau-
guracji pierwszej na świecie, kie-
rowanej przez prof. Henryka
Skolimowskiego, Katedry Filo-
zofii Ekologicznej na Politechni-
ce Łódzkiej (13 marca 1992):
„...podstawowe wartości naszej
judeochrześcijańskiej tradycji fa-
woryzują eksploatację, podczas
gdy wartości innych kultur, ta-
kich, jak buddyzm, faworyzują
konsekwencję w traktowaniu na-
tury. Nadszedł już wielki czas na
transmutację naszego systemu
wartości tak, aby był on w stanie
stawić czoło obecnym realiom”.
Zbieżna z nimi jest wypowiedź
byłego prezesa Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju Ja-
cques’a Attali’ego: „Jeżeli chce-
my uniknąć tej katastrofy (to jest
krachu tzw. cywilizacji zachod-
niej – uzup. S.A.), musimy uczci-
wie odpowiedzieć na kilka py-
tań. Jaki jest rzeczywisty wpływ
obywateli na najważniejsze de-
cyzje? Jaka jest rzeczywistość
demokracji w poszczególnych
państwach? Czy biedę można
pokonać za pomocą mechani-

zmów rynkowych? /.../ Musimy
również otwarcie powiedzieć, że
zachodnia cywilizacja ma czego
uczyć się od innych. Cywiliza-
cje, u których podstaw tkwią in-
ne przekonania filozoficzne i
etyczne – obojętne czy konfu-
cjańskie, czy buddyjskie – radzą
sobie z powodzeniem tam, gdzie
my nie potrafimy zachować
ludzkiej godności, budować so-
lidarności i podjąć długofalo-
wych decyzji wynikających z na-
szych wizji 21. wieku. Zachód
może nie zgadzać się z obowią-
zującymi w niektórych krajach
aspektami islamu – np. status
kobiety – ale to nie oznacza, że
nie mamy czego uczyć się od
społeczeństw islamskich” („Fore-
ign Policy”, lato 1997 r.)

Ewolucja poglądów
Podejmowanie odpowiedzi na

te trudne pytania zostało już za-
początkowane, także ze strony
doktryny chrześcijańskiej. Istot-
ne przesłanki transformacji tej
doktryny – chociaż często nie-
dostrzegane lub zagłuszane
przez zwolenników tradycjona-
lizmu – znalazły wyraz już dość
reprezentatywny. Istotny wpływ
na jej podejmowanie wywarły
poglądy i dorobek naukowy
twórcy ewolucjonizmu chrześci-
jańskiego P. Teilharda de Char-
din, korespondujące w znacznej
mierze z koncepcjami św. Fran-
ciszka z Asyżu i A. Schweitzera.
Są one otwarte na wchłanianie
wiodących idei współczesności i
czynią człowieka istotą odpowie-
dzialną za jego dalsze losy, ściśle
związane z kondycją Ziemi i
przyrody (w przeciwieństwie do
interpretacji preferujących po-
dejście tradycjonalistyczne i uza-
sadniających maksymalizację
partykularnych korzyści ekono-
micznych, prestiżowych i hege-
monizmu). 

W sferze duchowej hołdują
one czci dla życia, obejmując nią
wszystkie składniki Kosmosu.
Doniosłe jest tu uznanie czło-
wieka nie za – jak ma to miejsce
w interpretacjach tradycjonali-
stycznych – pana i władcę wszel-
kiego stworzenia, lecz za istotę
ściśle od przyrody zależną. Zna-
czącym dla tej konstruktywnej
interpretacji jest wywód Alber-
ta Schweitzera: „Zwykła etyka
zajmuje się tylko naszym sto-
sunkiem do ludzi, zamiast skła-
niać nas do zajęcia się także na-
szym stosunkiem do wszystkie-
go stworzenia. Etyka globalna
jest o wiele bardziej elementar-
na i o wiele głębsza, niż zwykła.
Przez nią dochodzimy do du-
chowego stosunku do Wszech-
świata”.

Doniosłe znaczenie mają w
tym zakresie także teoria bioelek-
tronicznej interpretacji organi-
zmu sformułowana przez ks.
prof. Włodzimierza Sedlaka, do-
robek naukowy ks. prof. Jana
Grzesicy, encykliki Jana Pawła II
„Redemptor hominis”, „Solcitudo
rei socialis”, „Centesimus annus”
oraz szereg jego wypowiedzi.

Sedlak uważa, że człowieka –
tego najciekawszego fenomena
materii ożywionej, maratończy-
ka biosfery – „wykołysało pole
magnetyczne, nastroiły elektro-
ny, zdynamizowały fotony, roz-
gadały fonemy. Wykarmiła go
Ziemia papką biosfery rozbełta-
nej w wodzie. Człowiek zamknął
w sobie furię Wszechświata, po-
tęgę geofizyki, rozwagę geoche-
mii, spokój wieczności i gonitwę
chwili”. Ale zanim została wyja-
śniona natura fal elektromagne-
tycznych i dostatecznie pozna-
ny elektroniczny profil życia;
„Gordyjski węzeł życia zaczął się
coraz bardziej motać i supłać,
przybierając na razie postać cho-
rób cywilizacyjnych o niezrozu-
miałej etiologii, szczególnie zaś
rozkojarzenia więzi psychoso-
matycznej oraz integracji tkan-
kowej w nowotworach, kryzysu
podstawowych układów – ner-
wowego, krążenia, rozrodczego
/.../”. Człowiek wyrwany z geo-
fizycznych warunków jest ludz-
ką rybą wyjętą z wody lub wrzu-
coną do przemysłowych ście-
ków” (W. Sedlak, „Homo elek-
tronikus”, Opole 1994).

Problem teologiczno-moralny
Grzesica, uzasadniając potrze-

bę przewartościowania doktryny
biblijnej, przypomniał pochodzą-
cy ze starej tradycji tekst jahwi-
sty, mówiący o tym, że „Jahwe
Bóg wziął zatem człowieka i
umieścił go w ogrodzie Eden,
aby uprawiał go i doglądał” (J.
Grzesica, „Ochrona naturalne-
go środowiska człowieka – pro-
blem teologiczno-moralny”, Ka-
towice 1983). Człowiekowi – w
przeciwieństwie do tego, co figu-
ruje w cytowanym powyżej zapi-
sie pierwszej Księgi Mojżeszo-
wej – nie przypisuje się tu roli
bezwzględnego pana i władcy
Ziemi i wszelkiego stworzenia,
lecz rolę troskliwego gospoda-
rza-ogrodnika współżyjącego z
przyrodą w przyjaźni. Umożli-
wia to odczytanie całej doktryny
chrześcijańskiej w duchu sprzy-
jającym ochronie i kształtowa-
niu środowiska naturalnego
zgodnie a wymogami rozwoju
zrównoważonego. W nurcie ta-
kich przewartościowań mieści
się również książka „Dokumen-
ty Kościoła rzymskokatolickie-

go dotyczące ekologii” wydana
w 1994 r., przez Komisję Teolo-
giczną Franciszkańskiego Zako-
nu Świeckich.

Treści podobne do wymienio-
nych powyżej głoszą także inne
organizacje ekologiczne. „Czyń-
cie sobie Ziemię poddaną? Nie!
/.../ Czyńcie sobie Ziemię ko-
chaną”? to hasło propagowane
przez działający od 90 lat „Ruch
Ekologiczny pod wezwaniem św.
Franciszka z Asyżu” (kierowany
przez o. Stanisława M. Jaromie-
go). Ruch ten aktualizuje idee
swojego patrona oraz przesłania
ekologiczne Jana Pawła II (por.
jego biuletyn „Zielony Zeszyt RE-
FA 2011 oraz informacje o tej or-
ganizacji w czasopiśmie „Bunt
młodych duchem” 6/2011).

W omawianym tu kontekście
wymowne są uwagi Jana Pawła
II odnośnie odpowiedzialności
za stan środowiska, poczynione
podczas jego wizyt pasterskich w
Polsce. Podkreślał on, na przy-
kład, że: „degradacja środowi-
ska naturalnego jest coraz więk-
sza, a zagrożenie to w Polsce wy-
daje się szczególnie alarmujące.
Przyroda cierpi z powodu czło-
wieka” (Białystok, 5 czerwca
1991). A innym razem zazna-
czył, iż: „istnieje niebezpieczeń-
stwo, że to, co tak cieszy oczy i
raduje ducha (to jest piękna
przyroda ojczysta – uzup. S.A.)
może ulec zniszczeniu (Zamość,
14 czerwca 1999). Te i inne sło-
wa papieża, a zwłaszcza jego na-
uki zawarte w wymienionych
powyżej encyklikach, będące
owocem twórczych przewarto-
ściowań doktryny katolickiej, po-
winny – poczynając od wpływo-
wych gremiów kościelnych – stać
się imperatywem dla głębokiej
refleksji i działań na rzecz rozwo-
ju zrównoważonego.

Zastosowania praktyczne
Jednakże przytoczone tu ana-

lizy, przewartościowania i wska-
zania – jak dotychczas – nie znaj-
dują wciąż właściwego zastoso-
wania praktycznego. Rzadko,
bowiem można natrafić na du-
chownych formatu o. Jaromiego
czy ks. Marciniaka, który za je-
den z głównych kierunków swo-
jego posłannictwa uznał formo-
wanie świadomości ekologicz-
nej wiernych. Kilkanaście lat te-
mu wydał on broszurę pt. „Ra-
chunek sumienia rolników”,
opracowaną w porządku dekalo-
gu i stał się gorliwym propagato-
rem zawartych w nie idei. Dla-
czego jednak ta, tak trafna forma
„rachunku sumienia” odnosi się
tylko do rolników? Czyżby inne
zawody – przemysłowcy, drogo-
wcy, architekci, urbaniści, bu-

dowlani deweloperzy, a także
decydenci mieli sumienia czyste
pod tym względem?

Ochrona przyrody, podstawy
warunków zdrowia i życia ludzi,
ich kultury powinna – w każdej
skali – stać się zasadą centralną,
organizująca wszelkie inne
przedsięwzięcia właściwe budo-
wie zrębów cywilizacji równo-
wagi. Czyńmy więc sobie Ziemię
przyjazną, poczynając od naj-
bliższego otoczenia! Czas naj-
wyższy ku temu, aby - także w
oparciu o zaprezentowaną tu
twórczą interpretację doktryny
biblijnej – przystąpić zdecydo-
wanie do formowania zrębów
cywilizacji równowagi harmo-
nizującej stosunki między ludź-
mi i relacje ludzi z przyrodą.

W pułapce globalizacji
Cywilizacja to – według chyba

najbardziej trafnego określenia
Feliksa Konecznego – metoda
ustroju, czyli sposób zorganizo-
wania życia zbiorowego (F. Ko-
neczny, „Wielość cywilizacji”,
Kraków 1935). Dla większej ja-
sności, należałoby uzupełnić, iż
jest to uformowana historycz-
nie, a więc podlegająca zmia-
nom, metoda zorganizowania
życia zbiorowego oparta na wła-
ściwych mu wartościach i dąże-
niach. Obejmuje ona zarówno
stosunki społeczne, jak i relacje
ludzi z przyrodą i kulturą. Rela-
cje z przyrodą nie były dotych-
czas dostrzegane lub zauważane
zdawkowo. Życie współczesne,
cechujące się coraz większą glo-
balizacją i uniwersalizacją wszel-
kich procesów, nie znosi próżni,
lecz wymaga jasnych i meryto-
rycznie trafnych ujęć i rozwią-
zań praktycznych.

Zachęcająco, jeżeli chodzi o
potrzebę zmiany postaw i dążeń
możnych tego świata wobec wy-
zwań współczesności i przyszło-
ści, brzmią wypowiedzi papieża
Franciszka, korespondujące czę-
sto z postawą i doktryną jego
świętego imiennika. Czy jednak
na dłuższą metę wystarczy mu
animuszu? Czy taka postawa
wystarczy do skutecznego – w
duchu franciszkańskim – prze-
wartościowania doktryny Ko-
ścioła oraz świadomości, postaw
i działań jego nauczycieli i ad-
ministratorów?

Wykaże to z pewnością nie-
daleka przyszłość. Ale – co war-
to podkreślić – takie przewarto-
ściowanie jest niezbędne dla za-
chowania i ochrony potężnie
zdewastowanych i nadal zagro-
żonych przez cywilizację nierów-
nowagi warunków zdrowia i ży-
cia ludzi, przyrody i kultury.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

FOTO LECH KRÓLIKOWSKI
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W rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku Jerzy R. Bojarski przypomina nie wszystkim znane wydarzenia związane z 18. co do ważności bitwą w historii świata

Zwycięska bitwa zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej

Pierw-
sza dłu-
ga, nie-
zwykle
krwawa i wy-
czerpująca ekono-
micznie wojna skończy-
ła się 11 listopada 1918 roku. O
godzinie jedenastej zamilkły
działa. Dla narodów europej-
skich nastał czas pokoju i odbu-
dowy. Nie dla wszystkich. Na
przeoranych bitwami i zdepta-
nych marszami obcych armii zie-
miach niegdysiejszej Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów, na zglisz-
czach dawnej świetności odra-
dzało się nowe państwo. 

19 listopada 1918 roku z Warszawy
poszła w świat depesza zaczynająca się
od słów: „Jako Wódz Naczelny Armii Pol-
skiej pragnę notyfikować rządom i naro-
dom wojującym i neutralnym istnienie
Państwa Polskiego Niepodległego, obej-
mującego wszystkie ziemie zjednoczo-
nej Polski (…). Opierając się na Armii
Polskiej pod moją komendą, mam na-
dzieję, że odtąd żadna armia obca nie
wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w
tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem
przekonany, że potężne demokracje Za-
chodu udzielą swej pomocy i braterskie-
go poparcia Polskiej Rzeczpospolitej Od-
rodzonej I Niepodległej. Wódz Naczel-
ny/Piłsudski”. Krótki, pełen dumy i god-
ności tekst. Jednakże zawarte w nim
oczekiwania wobec wielkich mocarstw
wkrótce zostały wystawione na śmier-
telną dla Polski próbę.

Ta wojna nie była wypowiedziana. Po-
wstała samoistnie. Na tereny, z których
wycofywali się Niemcy od zachodu wkra-
czały oddziały Wojska Polskiego dla usta-
lenia wschodniej granicy państwa, a od
wschodu oddziały Armii Czerwonej, któ-
rej cele, zgodnie z hasłami Komisarza Lu-
dowego Spraw Wojskowych Lwa Dawido-
wicza Trockiego (czyli Lejby Dawidowicza
Bronsztejna), były zupełnie inne. Jego
nie interesowały granice, lecz idea bolsze-
wickiej rewolucji wszechświatowej i dla-
tego Armia Czerwona miała przeć jak
najszybciej na zachód, by wesprzeć re-
wolucje w Niemczech i na Węgrzech a
następnie wedrzeć się dalej w głąb Euro-
py. W tej koncepcji nie było miejsca dla
niepodległego państwa polskiego, co naj-
wyżej na republikę sowiecką.

Pierwsze zetknięcie sił polskich z bol-
szewickimi nastąpiło 15 lutego 1919 ro-
ku. Starcie było nieuniknione. W tymże
roku Polacy odnieśli szereg zwycięstw
nad Armią Czerwoną. Wyzwolili Wilno,
zajęli Mińsk białoruski i kilka znaczą-
cych miast. Na jesieni front polski zatrzy-
mał się na rzekach Dźwinie i Berezynie,
przekroczył Zbrucz. Piłsudski wstrzymał
ofensywę ponieważ nie chciał pomagać
gen. Denikinowi, słusznie uważając, że
zwycięstwo „białych” oznaczałoby zno-
wu niewolę dla Polski. Wiosną 1920 ro-

ku bolszewicy pokonali Deni-
kina, odnosili też zwycię-

stwa na innych frontach
wojny domowej. W

końcu 1919 roku i
w styczniu 1920

zwrócili się do
rządu polskie-

go, proponu-
jąc rozmo-
wy pokojo-
we z rów-
nocze-
snym za-
wiesze-
niem
broni na
całym
froncie.
Był to
podstęp.
Zgodnie
z infor-
macjami

polskiego
wywiadu

gromadzili
na zapleczu

znaczne siły
złożone z naj-

lepszych jedno-
stek armijnych,

przygotowując je do
uderzenia na Polaków.

Piłsudski uprzedza ich za-
miary. 25 kwietnia 1920 r. Woj-

sko Polskie w sile ok. 60 tys. żołnierzy
i Armia Czynna Ukraińskiej Republiki
Ludowej licząca 3904 żołnierzy rozpo-
czynają ofensywę w kierunku Kijowa, w
celu uniemożliwienia bolszewikom peł-
nej koncentracji wojsk. Już 7 maja wojska
weszły do Kijowa a 9-go odbyła się wspól-
na defilada oddziałów polskich i ukraiń-
skich przed gen. Rydzem-Śmigłym i ata-
manem Petlurą. Niestety, ten wyprze-
dzający atak zakończony tak spektakular-
nym sukcesem, skutkiem złego rozpo-
znanie wywiadu nie osiągnął celu. Bol-
szewicy zgromadzili swoje siły na pół-
noc od Kijowa. 26 maja rozpoczęli kontr-
atak. Armia Konna Budionnego prze-
rwała front i wyszła na tyły wojsk pol-
skich. W tej sytuacji Polacy 9 czerwca
rozpoczęli uporządkowany odwrót z Ki-
jowa. Równocześnie na północy rozpo-
czął natarcie Tuchaczewski. Po dwóch
dniach walk (4-5 lipca) sześć polskich
dywizji nie wytrzymało naporu trzynastu
dywizji strzeleckich i dwóch dywizji ka-
walerii – rozpoczęto odwrót. Odtąd Ar-
mia Czerwona nieustannie posuwa się
naprzód wiedziona wydanym 2 lipca roz-
kazem dowódcy frontu marszałka Tu-
chaczewskiego: „Armia spod Czerwone-
go Sztandaru i armia łupieżczego Białe-
go Orła stają twarzą w twarz, w śmiertel-
nym pojedynku. Ponad martwym cia-
łem Białej Polski jaśnieje droga ku ogól-
noświatowej pożodze. Na naszych ba-
gnetach poniesiemy szczęście i pokój
ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! Wy-
biła godzina ataku! Do Wilna, Mińska,
Warszawy! Naprzód marsz!”. 

Z pamiętnika gen. Żeligowskiego
Wojsko Polskie było w odwrocie, ale

żołnierze i dowódcy starali się za wszel-
ką cenę zachować zdolność bojową. Gen.
Żeligowski tak opisał tę sytuacje w swo-
ich wspomnieniach: „Sześciotygodnio-
we cofanie się wytworzyło jak gdyby cho-
robliwe uczucie konieczności odwrotu.
Zasypiając i budząc się żołnierz myśli o
tym, że ma się cofać. Stało się to do pew-
nego stopnia chorobą i weszło w krew. W
ciągu tych długich tygodni, zarówno po
porażce, jak i po zwycięstwie następo-
wał odwrót. Nie było to tchórzostwo,
brak męstwa lub niewiara we własne si-
ły, ale groźne przyzwyczajenie, które
zdezorientowało umysły. (…). Odwrót
stal się czymś automatycznym, przyzwy-
czajeniem, ale stan moralny oficerów i
żołnierzy był dobry. (…). Oczywiście,
były poszczególne wypadki, zwłaszcza
na tyłach,(…). Nie było tego w linii. Nasz
żołnierz, jak zawsze, żartował z wszyst-
kiego, znosił wszelkie braki, miał wielkie
zaufanie do oficerów, był posłuszny i ła-
two orientował się w sytuacji”. Potwier-

dzeniem obserwacji generała są słowa
przeciwnika. Gen. Mierieckow w swo-
ich pamiętnikach „Pół wieku w mundu-
rze” tak wspomina walki na froncie za-
chodnim: „Pod koniec maja 4 dywizja
(…) weszła w styczność z oddziałami
Józefa Piłsudskiego. Nasze natarcie nagle
się zatrzymało. (…) Wysyłane przeze
mnie grupy rozpoznawcze zawsze tra-
fiały na gęsty ogień artylerii, karabinów
maszynowych i karabinów oraz głęboko
urzutowaną obronę. (…) Okazało się,
że nasi sąsiedzi borykają się z podobny-
mi trudnościami: i 6 dywizja S. Timo-
szenki, i 11 dywizja F. Morozowa, i 14 dy-
wizja A. Parchomienki w żaden sposób
nie mogły przełamać obrony przeciwni-
ka, znaleźć jej słabego ogniwa. (…). Mu-
szę oddać sprawiedliwość polskiemu żoł-
nierzowi, który walczył dzielnie, bo wie-
rzył w to, co mu wmawiano. Wbijano
mu bowiem teraz do głowy, że w roku
1772 Prusy, Austria i Rosja dokonały
pierwszego rozbioru Polski; w roku 1793
– drugiego, a w 1975 – trzeciego; że
utworzone przez Napoleona Księstwo
Warszawskie w roku 1815 zostało okro-
jone przez Rosję i dalej, że w 1918 roku
powstała niepodległa Polska, którą te-
raz Rosjanie znów chcą pozbawić nieza-
wisłości. To działało na żołnierzy. Ułani
i piechurzy, nawet okrążeni, bili się do
ostatniego tchu i początkowo rzadko kie-
dy poddawali się do niewoli.” Autor tych
wspomnień prawidłowo zapisał daty roz-
biorów, potem już myli Księstwo z Króle-
stwem Kongresowym, a dalej już bredzi,
że „wytrwała propaganda internacjona-
listyczna” i „demaskowanie polityki pił-
sudczyków (…) oraz nawiązanie bezpo-
średnich kontaktów z polskim proleta-
riatem mogły przynieść pożądany efekt”
tzn. poddawanie się żołnierzy. Naiwne
bolszewickie życzenia. 

Mężna postawa polskiego żołnierza w
znacznym stopniu wynikała z przywiąza-
nia do wartości, w których został wycho-
wany, Na klingach szabel naszych przod-
ków widniała dewiza: BÓG – HONOR –

OJCZYZNA. Te wywodzące się z etosu ry-
cerskiego słowa nie były dla tradycyjnie
chrześcijańskiego narodu pustym dźwię-
kiem. Miały treść i wagę. 

„Tego właśnie nie potrafili zrozumieć
ani bolszewicy, ani przedstawiciele zma-
terializowanego świata Zachodu. Nie
mieściło się w ich mentalności, że polskie
imponderabilia mogą mieć tak wielką
siłę oddziaływania. Wyśmiewano polski
romantyzm zupełnie go nie rozumiejąc,
dziwiono się „niepotrzebnemu” poświę-
ceniu ofiar w polskich zrywach powstań-
czych, nie doceniano trwałości polskich
zasad i przywiązania do odwiecznych
wartości” (prof. A. L. Szcześniak).

Armia Czerwona natomiast miała zu-
pełnie inne morale, można powiedzieć –
nie miała go wcale.  

„… armia bolszewików była zbierani-
ną niedostatecznie wyszkolonych i za-
opatrzonych chłopskich żołnierzy. Mo-
rale bojowe było nikłe, przymusowo
wcieleni chłopi licznie dezerterowali, ile-
kroć nadarzyła się po temu okazja. (…).
To, że armia rewolucji nie rozpadła się

całkowicie już w pierwszych miesiącach
swojego istnienia, zawdzięczała wojsko-
wym umiejętnościom byłych carskich
oficerów, którzy wstąpili na służbę bol-
szewików” (Jörg Baberowski – „Czerwo-
ny terror”).

Walki na przedpolach Warszawy
I taka właśnie armia w niespełna sześć

tygodni od rozpoczęcia ofensywy stanę-
ła 12 sierpnia na przedpolu Warszawy
gotując się do ostatecznego szturmu. Tu-
chaczewski realizował stare plany car-
skich generałów Dybicza i Paskiewicza.
Dążył do przeprawy przez Wisłę, by zaata-
kować lewobrzeżną Warszawę i jedno-
cześnie poprowadzić szturm na Pragę.
Tylko 20 km od jej granic znajdowało się
niewielkie, liczące ok. 5 tysięcy miesz-
kańców miasteczko – Radzymin. Pierw-
szy atak czerwonoarmistów nastąpił już
12 sierpnia o piątej po południu. Poprze-
dził go dwugodzinny ostrzał. Gdy ruszy-
ła bolszewicka nawała odparł ją 46. Pułk
Piechoty. 13-go Rosjanie znów przypusz-
czają szturm, tym razem udany. Zdoby-
wają Radzymin. 14-go Dywizja Litewsko-
-Białoruska wyrzuca ich z miasta, ale te-
go samego dnia wieczorem, gdy jednost-
ka wycofuje się na inne pozycje, a na jej
miejsce jeszcze nie przybyły inne oddzia-
ły, bolszewicy zajmują Radzymin. Na-
stępnego dnia „Pułk Wileński wpadł do
Radzymina, ale z powodu groźby okrąże-
nia znów się wycofał. Żołnierzy uratowa-
ły czołgi (…) Okazały swą skuteczność w
dość zabawny sposób. (…) Jeden z czoł-
gów zatrzymał się. Załoga otworzyła w
wieżyczce klapę, chcąc wywietrzyć wnę-
trze ze spalin. Bolszewicy widząc to my-
śleli, że nasi żołnierze zostawili podczas
wycofywania się... kuchnię polową. Pod-
biegli zatem, żeby przejąć „kuchnię”, spo-
tkało ich niemiłe rozczarowanie.

Po naszym odwrocie nastąpił atak bol-
szewicki. Załamał się on szybko w ogniu
naszej obrony. W godzinach popołudnio-
wych nasze oddziały ruszyły do kolejne-
go szturmu. (…) około 21.00 pododdzia-

ły 30 Pułku Strzelców Kaniowskich odzy-
skały Radzymin bez wystrzału.” (cyt. Z.
Michalski, Internet). I to był ostatni bój o
miasteczko, które, choć niewielkie, zyska-
ło niespodziewanie zasłużoną sławę i
stało się symbolem w tej wojnie o wol-
ność Polski. 

Przed bitwą pod Warszawą dowódz-
two polskie już w lipcu podjęło na ty-
łach frontu ogromne działania, mające
na celu zatrzymanie rosyjskiej ofensy-
wy. W krótkim czasie utworzono kor-
pus kawalerii na tyle silny, że mógł sku-
teczne zaatakować działającą na zaple-
czu  Armię Konną Budionnego. Już 2
sierpnia rozpoczęło się natarcie polskiej
2. Armii na Brody (nad rzeką Styr) i
wówczas, po raz pierwszy w tej wojnie
oskrzydlona rosyjska konnica poznała
umiejętności, siłę i skutki uderzenia uła-
nów. W zażartych starciach, wykrwa-
wiona, ponosząc znaczne straty uszła z
pola bitwy. Brody zostały zdobyte 3
sierpnia. Od całkowitej zagłady uratował
to zgrupowanie Konarmii rozkaz Piłsud-
skiego. Wobec niespodziewanego upad-

ku twierdzy brzeskiej (błąd gen. Sikor-
skiego), oddziały polskie miały jak naj-
szybciej wycofać się by wziąć udział w
planowanym, rozstrzygającym kontr-
ataku na siły bolszewickie. 

Rada Obrony Państwa mobilizowała
społeczeństwo. Samorzutnie powstawa-
ły komitety obrony, organizujące trans-
port żywności i medykamentów na front.
Ogłoszono zaciąg ochotniczy, który: „dał
armii ponad 90 tys. żołnierzy. Do wojska
wstępowali studenci, gimnazjaliści, har-
cerze, młodzież rzemieślnicza. Cecho-
wało ich ogromne poświęcenie i wysoki
– nawet w porównaniu z dzisiejszymi
standardami – poziom wykształcenia; w
niektórych pododdziałach ponad 50
proc. szeregowców legitymowało się ma-
turą lub dyplomem wyższych studiów!”
(J. Odziemkowski). 

Wielu zawodowych oficerów wysoko
oceniało udział w wojnie: „Wnieśli oni ze
sobą do pułku przekonanie, że wszystkie
warstwy społeczne łączą się we wspól-
nym wysiłku dla obrony stolicy (…)
Ochotnicy obdarzeni silną dyscypliną
wewnętrzną potrafili od pierwszych go-
dzin boju walczyć z zadziwiającym upo-
rem i zdolnością.” (mjr J. Krupski 36.
Pułk Piechoty). 

Ci młodzi chłopcy przechodzili przed
wyruszeniem na front 2-3 tygodniowe
przeszkolenie wojskowe. Mimo, że niedo-
świadczeni i nieostrzelani uczyli się szyb-
ko sztuki walki. 

Gdy pod Radzyminem toczyły się cięż-
kie walki, w Warszawie panowała pełna
niepewności atmosfera. W tych dniach
gorąco modlono się o zwycięstwo. 

„Gdy bolszewicy zbliżali się do Warsza-
wy w 1920 roku, miałem już lat siedem.
Pamiętam błagalną procesje na Krakow-
skim Przedmieściu i zawodzący śpiew
ludzkich tłumów. A później tę noc, kiedy
spod Radzymina dochodził niepokojący
pomruk bitwy. Dalekim odgłosom ognia
artylerii odpowiadały cichutkim pobrzę-
kiwaniem kryształowe żyrandole w salo-
nie i szept matki odmawiającej Zdrowaś-

ki. Nikt nie spał tej nocy. Atmosfera gro-
zy i niepokoju udzielała się nawet dzie-
ciom.”  (J. Nowak-Jeziorański). Oczeki-
wano z obawą wieści z pola bitwy. Prze-
rażenie budziły wieści o bestialstwach
czerwonoarmistów. 

Niestety miały uzasadnienie. Dnia 7
czerwca, po zdobyciu Berdyczowa jeźdź-
cy z 11. dywizji Armii Budionnego spali-
li żywcem 600 rannych polskich żołnie-
rzy i opiekujące się nimi pielęgniarki.  W
raporcie 32 Pułku Piechoty z 8 czerwca
po kontrataku, który wyrzucił bolszewi-
ków ze wsi Zamoszcze i Zawidno, czyta-
my: „Po odparciu wroga i przywróceniu
starych pozycji znaleziono [jeńców] z
rozprutymi brzuchami, powyrywanymi
wnętrznościami, porąbanymi czaszka-
mi, pokłutymi pachwinami...” 

Taki sam los spotkał 17 sierpnia 240.
batalion piechoty sformowany głównie z
młodych ochotników lwowskich, bronią-
cych Zadwórza miasteczka położonego
30 km od Lwowa. Dobrze wyposażony w
karabiny maszynowe stawił opór  6. dy-
wizji Konarmii dowodzonej przez  kom-

dywa Józefa Rodionowicza Apanasen-
kę. Polacy, wspierani przez amerykańską
ochotniczą eskadrę lotniczą sześciokrot-
nie odparli szarże budionnowców. Kiedy
skończyła się amunicja, walczyli na ba-
gnety. Nie mieli szans, ale chcieli jak naj-
drożej sprzedać życie. Kozacy nie brali
jeńców – cały batalion został wycięty. Po
bitwie znaleziono zmasakrowane ciała
318 młodych żołnierzy. Co stało się z po-
zostałymi nie wiadomo. Możemy się do-
myślać, że spotkał ich straszny los. Rela-
cja Izaaka Babla, korespondenta polo-
wego „Czerwonego Kawalerzysty”, gaze-
ty frontowej I Konnej Armii Budionnego
nie pozostawia wątpliwości. Był w Za-
dwórzu, widział: „Jeździłem z wojenko-
matem wzdłuż pierwszej linii, błagamy,
żeby nie zabijać jeńców, Apanasenko
umywa ręce, Szeko bąknął, dlaczego nie,
odegrało to potworną rolę. Nie patrzyłem
im w twarze, przebijali pałaszami, do-
strzeliwali trupy na trupach, jednego
jeszcze dobijają, jęki, krzyk, charkot, to
nasz szwadron szedł do natarcia. Piekło,
jakąż to wolność przynosimy, okropień-
stwo… Przeszukują folwark, wyciągają z
ukrycia, Apanasenko – nie trać ładun-
ków, zarżnij go. Apanasenko tak zawsze
mówił – siostrę zarżnąć, Polaków za-
rżnąć… Kolosalne straty wśród dowód-
ców: ciężko ranny Koroczajew, jego ad-
iutant, Żyd, zabity, ranny dowódca 34.
pułku, wszyscy komisarze 31. pułku ran-
ni, ranni szefowie sztabów wszystkich
brygad, u Budionnego dowódcy szarżu-
ją w pierwszym szeregu…”

Bitwa pod Zadwórzem, to jedna z naj-
bardziej chlubnych, choć tragicznych kart
historii Wojska Polskiego. Dysproporcja
sił i męstwo obrońców była tak wielka, że
do dziś nazywa się ją Polskimi Termopi-
lami. Adam Grzymała-Siedlecki opisuje
wtargnięcie do prawobrzeżnych dzielnic
Płocka konnego korpusu Gaj-chana:
„Wpadają do mieszkań z rewolwerami
przykładanemi do piersi, żądają jedze-
nia i trunków, klną i lżą (…) biją i katują.
Ofiarą dzikości padają kobiety. Nie brak
ohydnych scen gwałcenia. Takiemu lo-
sowi ulegają nieszczęsne samarytanki w
szpitalu garnizonowym. W tym samym
szpitalu (…) horda dobija rannych żołnie-
rzy naszych. Kradzieże i rabunki masowe.
Każda para obuwia staje się łupem. Zabie-
rają kosztowności, zegarki i pugilaresy
(…) Piją na umór zrabowaną wódkę, wi-
na, likiery, nawet wodę kolońską.” 

Niesławne oddziały Gaj-Chana
Gwałcenie kobiet było nagminne i dla

wielu ofiar tej zbrodni kończyło się śmier-
cią. Widać, że niewiast służących w I Kon-
nej Armii było za mało. Wspomina o nich
Babel: „O kobietach w Armii Konnej moż-
na napisać tom. Szwadrony szarżują, kurz,
tętent , szable w dłoń, bluzgają przekleń-
stwa, a one z zadartymi spódnicami mkną
na samym przedzie, zakurzone, cycate,
same kurwy, ale towarzyszki, i kurwy dla-
tego właśnie, że towarzyszki, to najważ-
niejsze, obsługują tym, czym mogą, boha-
terki – a jednocześnie pogardzane, poją ko-
nie, znoszą siano, reperują uprząż, krad-
ną po kościołach i po domach”.

Na koniec fragment wspomnień gen.
Żeligowskiego opisujący obraz, który zo-
baczył dnia 24 sierpnia, gdy Wojsko Pol-
skie wkroczyło po całodobowej walce żoł-
nierzy 1. Syberyjskiego Pułku Piechoty
do miasta Chorzele: „Widok pola walki
robił przykre wrażenie (…) wielka liczba
trupów. Byli to (…) nasi żołnierze, ale nie
tyle ranni i zabici w czasie walk,, ile poza-
bijani po walce. (…) długie szeregi tru-
pów, w bieliźnie tylko i bez butów (…) By-
li pokłóci szablami i bagnetami, mieli zma-
sakrowane twarze i powykłuwane oczy.
(…) przyjechał angielski generał (…) po-
kazałem mu ten obrzydliwy widok (…) –
Może pan generał zechce opowiedzieć
panu Lloyd George’owi – powiedziałem
(…) – jak jego przyjaciele polityczni ob-
chodzą się z naszymi jeńcami. Nie spo-
dziewałem się, by naród angielski, tak
dbały o swój honor (…) mógł się sprzy-
mierzać z barbarzyńcami.”  Te ostatnie,
pełne gorzkiej ironii słowa generała nie by-
ły wypowiedziane bez powodu.

Straszliwego mordu dokonali kozacy
III Korpusu Kawalerii Gaj-Chana znani z

okrucieństw, grabieży i gwałtów. Szlak
ich przemarszu znaczyły zbrodnie. Kor-
pus ścigany przez Polaków kilkakrotnie
wyrywał się z okrążenia. Wykrwawio-
ny, z ogromnymi stratami, przekroczył
granicę Prus Wschodnich, gdzie został in-
ternowany. 

Wielu krasnoarmiejców dostało się do
polskiej niewoli. W obozach jenieckich
oficerowie wywiadu wyszukiwali człon-
ków tej zbrodniczej jednostki. Dwustu
wybranych żołnierzy Gaj-Chana, na roz-
kaz gen. Sikorskiego przewieziono do
Szydłowa pod Mławą w okolice miejsca
ich „działań”. Tu odczytano im wyrok
śmierci przez rozstrzelanie, wydany
przez sąd wojskowy. Tuż przed egzeku-
cją wystąpił jeden z nich o nazwisku
Skowrotkin i powiedział, że uratował ży-
cie polskiemu oficerowi. Zdumiewający
przypadek! Oficer ów był obecny na miej-
scu i potwierdził słowa żołnierza! To oca-
liło życie Rosjaninowi.

Zatem w mogile, w Szydłowie spoczy-
wa 199 czerwonoarmistów. Oznaczenie
jej ostatnio prawosławnym krzyżem, to
chyba jednak historyczne przegięcie, zwa-
żywszy, że byli to zbrodniarze, których
spotkała zasłużona kara.

Powyższe opisy, to wybrane przykłady
z historii zbrodni tamtej wojny. Było ich
znacznie  więcej. Czy żołnierz polski ma-
jąc przed oczami takie sceny, patrząc na
okrutnie okaleczone ciała swoich towa-
rzyszy, cywilów, zgwałconych kobiet mógł
przejść obok tych widoków obojętnie?
Czy w jego psychice te widoki nie wpły-
wały na traktowanie wroga? Oczywiście
tak – ale nie w takiej skali i nie jako regu-
ła. Gen. Bordziłowski, który walczył po
stronie bolszewików, dostał się do pol-
skiej niewoli. Miał 17 lat. Gdy maszerował
w kolumnie jenieckiej konwojowanej
przez  żołnierzy z poznańskiego pojawi-
li się nagle Kozacy z sojuszniczych wojsk
ukraińskich atamana Petlury. Na widok
kolumny jeńców bolszewickich wycią-
gnęli szable, nie kryjąc zamiaru wymor-
dowania bezbronnych. Ale dowódca pol-
skiej eskorty natychmiast wydał komen-
dę do załadowania broni i przyjęcia szy-
ku bojowego. Kozacy widząc tak zdecydo-
waną postawę, po krótkiej wymianie
zdań, odjechali klnąc. W ten sposób, jak
pisze przyszły generał Ludowego, Woj-
ska Polskiego Polacy ocalili mu życie. To
z obu stron była okrutna wojna. 

W tych dniach naporu Armii Czerwo-
nej Polska była osamotniona. Korzystając
z trudnej sytuacji militarnej 28 lipca, ła-
miąc wcześniejsze umowy z Polakami,
wojska czeskie zagarniają Zaolzie poko-
nując łatwo słabe polskie oddziały, gdyż
nikt z tej strony nie spodziewał się agre-
sji. Spodziewając się rychłego upadku
Polski 9 sierpnia Benesz oświadczył, że
nie przepuści przez terytorium Czechosło-
wacji żadnych transportów z materiałami
dla Polski. Podobnie zachowała się Au-
stria. Niemcy też, widząc „miękkie” stano-
wisko państw Ententy, podnieśli głowę.
„Robotnicy niemieccy (…) zawracali z
powrotem transporty z zaopatrzeniem i
uzbrojeniem, które Francja przesyłała
Polsce, nie dopuszczali do wyładowywa-
nia francuskich i angielskich statków z
amunicja i bronią w Gdańsku, powodo-
wali katastrofy kolejowe, itp. – jednym
słowem prowadzili czynna walkę rewolu-
cyjną na korzyść Rosji Sowieckiej.” (M.
Tuchaczewski – „Pochód za Wisłę”). 

II Kongres III Międzynarodówki zalecił
klasie robotniczej Europy: „Zadanie pro-
letariatu wszystkich krajów polega na tym,
by przeszkodzić rządom Anglii, Francji,
Ameryki i Włoch w okazywaniu  przez
nie pomocy białej Polsce… Tam, gdzie
rządy i sfery kapitalistyczne przed prote-
stami robotników nie ustąpią – organizo-
wać należy strajki i stosować nawet gwałt.”

Współpraca aliantów z Sowietami
Tylko jedno państwo europejskie

udzieliło walczącej Polsce w krytycznej
sytuacji nieodpłatnej pomocy – Węgry.
Na własny koszt, przez Rumunię, rząd
węgierski wysłał do Polski 48 milionów
naboi do karabinów Mauser, 13 milio-
nów do Mannlichera, 30 tysięcy karabi-
nów Mauser, miliony części zapasowych,
amunicję artyleryjską i inny sprzęt woj-

skowy. Tuż przed bitwą transport od
Wegrów dotarł do Skierniewic.

W dniu 10 lipca, w Spa „premier pol-
ski W. Grabski został zmuszony przez
aliantów do podpisania upokarzających
warunków dotyczących Gdańska, Ślą-
ska Cieszyńskiego i granic wschodnich.
Nie dość tego, wysłana na drugi dzień z
Londynu do Moskwy depesza została
przez Anglików sfałszowana i Sowieci
dostali zapewnienie, że otrzymają Lwów
– czego w układzie podpisanym przez
Grabskiego nie było!” (prof. A. L. Szcze-
śniak). Alianccy „mediatorzy” 6 sierp-
nia dostali odpowiedź od przewodni-
czącego delegacji sowieckiej Lwa Bory-
sowicza Kamieniewa (Lwa Rozenfelda)
notę zawierającą warunki pokoju, m.in.
rozbrojenie armii polskiej, wydanie bol-
szewikom wszystkich zapasów broni,
zakaz produkcji broni, swobodny tranzyt
sowieckich transportów przez nasze te-
rytorium, stworzenie milicji ludowej i
inne w praktyce pozbawiające Polskę
suwerenności. Lloyd George poparł te
bezczelne żądania, a za nim brytyjska
Izba Gmin. Stwierdzono, że Polska mu-
si je przyjąć. Polski minister spraw zagra-
nicznych ks. Eustachy Sapieha odpowie-
dział: „Polska będzie raczej walczyć sa-
motnie, aniżeli przyjmie tak upokarza-
jące warunki”. Jednak rządy Francji i
Stanów Zjednoczonych nagle zoriento-
wały się kto w tej wojnie jest agresorem.
Podjęły decyzję o pomocy dla Polski.
Trochę za późno, by mogła ona dotrzeć
nad Wisłę.

Tego samego dnia, gdy Kamieniew sta-
wiał w Londynie dyktat, który miał rzu-
cić Polskę na kolana, Józef Piłsudski 6
sierpnia, w rocznicę wymarszu „kadrów-
ki” zatwierdził plan operacji przeciw Ar-
mii Czerwonej. Osobiście objął dowódz-
two nad tzw. grupą uderzeniową składa-
jącą  się z najlepszych wypróbowanych w
bojach jednostek Wojska Polskiego, któ-
ra stała nad Wieprzem gotowa do akcji.

Zaś 12 sierpnia udał się na front.
Przedtem złożył na ręce premiera Wito-
sa pismo, w którym podaje się do dymi-
sji ze stanowiska Naczelnika Państwa i
Naczelnego Wodza. Był to zabieg dyplo-
matyczny. W razie klęski miał ułatwić
Witosowi rokowania z Ententą i Sowie-
tami. Po drodze odwiedził żonę i córki by
się z nimi pożegnać. Aleksandra Piłsud-
ska zapisała w swoich „Wspomnieniach”:
„ Był zmęczony i posępny. Ciężar olbrzy-
miej odpowiedzialności za losy kraju
przygniatał go i sprawiał mękę. (…) po-
żegnał się z dziećmi i ze mną, tak jak
gdyby szedł na śmierć. (…) Rezultat każ-
dej wojny – powiedział do mnie mąż
przed rozstaniem jest niepewny, aż do jej
skończenia. Wszystko jest w ręku Boga”.

Nad Wieprzem czekali na niego żołnie-
rze. „W ciągu trzech dni, które marszałek
Piłsudski spędził wśród wojsk 4 armii ze-
lektryzował je; przelał z własnej duszy w
dusze walczących ufność i wolę pokona-
nia wielkich przeszkód. Nikt poza nim nie
mógł tego dokonać. Pod żadnym innym
dowódcą wojska polskie nie dokonałyby
z takim uniesieniem zażartym tej ofensy-
wy, która miała doprowadzić je w ciągu
kilku dni aż do niemieckiej granicy, prze-
dzierając z boku i rozwalając siły czterech
armii sowieckich, które dopiero co mia-
ły się za zwycięzców”. (gen. Weygand).

Walki pod Warszawą trwające do 15
sierpnia zatrzymują Armię Czerwoną.
Szesnastego rusza ofensywa znad Wie-
prza. Grupa uderzeniowa, prąc naprzód
z szybkością 50-60 km dziennie rozbija
Grupę Mozyrską i wychodzi na tyły wojsk
sowieckich odcinając linie zaopatrzenio-
we i transportowe.  Armie sowieckie co-
fają się w popłochu. To już koniec marzeń
o podboju Europy. A w Wyszkowie, na
parafii czekał już Rząd Polskiej Republi-
ki Rad w składzie: Feliks Dzierżyński, Ju-
lian Marchlewski, Józef Unszlicht i Feliks
Kon, zaś w Moskwie rozlepiono afisze
informujące o zdobyciu Warszawy. 

W bitwie o przedmoście warszawskie
walczyło ok. 30 tys. polskich żołnierzy,
zginęło 238 oficerów i 4124 żołnierzy, lot-
ników i marynarzy, 20 000 zostało ran-
nych. Straty bolszewików to ok. 25 000 za-
bitych i rannych, oraz 66 000 jeńców.
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Referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz coraz bliżej

Podpisy zweryfikowane, termin głosowania nieznany
Komisarz wyborczy Doro-
ta Tyrała potwierdziła, że
pozytywnie zweryfikowa-
no 140 tysięcy podpisów
złożonych przez warsza-
wiaków pod wnioskiem o
przeprowadzenie referen-
dum w sprawie odwołania
prezydent Warszawy Han-
ny Gronkiewicz-Waltz. To
oznacza, że referendum
odbędzie się. 

Nieoficjalne doniesienia o za-
kończeniu prac nad weryfikacją
podpisów i liczeniem głosów pod
wnioskiem o przeprowadzenie
referendum pojawiły się w pią-
tek. Jan Artymowski ze Stronnic-
twa Demokratycznego ogłosił, że
referendum jest pewne, ponie-
waż prawidłowo zweryfikowano
140 tys. podpisów. Żeby przepro-
wadzić referendum musi być ich
formalnie 133 tys. 576. Zgodnie
z przyjętą procedurą nie są wery-
fikowane i liczone wszystkie pod-
pisy złożone pod wnioskiem. Li-
czenie odbywa się tylko do mo-
mentu, w którym okaże się, że
ich liczba jest już wystarczająca
(10 proc. uprawnionych do głoso-
wania). Oficjalnego wystąpienia
komisarza wyborczego w spra-
wie referendum należy spodzie-
wać się w dniu 21 sierpnia. Zgod-
nie z prawem, jeśli komisarz zde-
cyduje o przeprowadzeniu refe-
rendum musi się ono odbyć w
dzień wolny od pracy, najpóźniej
50. dnia od opublikowania po-
stanowienia komisarza. Oznacza
to, że referendum w Warszawie
musiałoby odbyć się najpóźniej
w połowie października.

Referendum będzie ważne, je-
śli weźmie w nim udział 3/5 licz-
by wyborców, którzy wzięli
udział w wyborze odwoływane-
go organu. W wyborach na pre-
zydenta Warszawy w 2010 r., w
których zwyciężyła Gronkiewicz-
Waltz, wzięło udział 649.049
osób. Oznacza to, że referendum
w sprawie jej odwołania będzie
ważne, jeśli weźmie w nim
udział co najmniej 389.430 osób.
Wynik referendum jest rozstrzy-

gający, jeżeli za jednym z roz-
wiązań w sprawie poddanej pod
referendum oddano więcej niż
połowę ważnych głosów. Jeśli
większość opowiedziałaby się za
odwołaniem Gronkiewicz-Waltz
jej mandat wygasłby wraz z ogło-
szeniem wyniku referendum w
dzienniku urzędowym woje-
wództwa.

Wynik referendum zawsze
jest sprawą otwartą i zależy w
dużej mierze od aktualnych na-

strojów społecznych. Były one
bardzo niekorzystne dla obec-
nej prezydent, ale prowadzony
przez jej partię, doradców oraz
niektóre przychylne władzy me-
dia piar zaczyna działać. HGW
stała się nagle częstym gościem
w mediach, a ludzie powoli za-
czynają tonować swoje dotąd
bardzo krytyczne wypowiedzi
pod jej adresem. Tak czy siak,
to, co zrobił burmistrz Ursynowa
Piotr Guział z Warszawską

Wspólnotą Samorządową, ini-
cjatorem referendum, jest warto-
ścią samą w sobie. Prezydent
Warszawy, która niczym cesarz
Japonii była dotychczas skutecz-
nie odseparowana przez swój
dwór od reszty społeczeństwa,
nagle stała się widoczna w prze-
strzeni publicznej. Jej codzien-
nym nakryciem głowy nie jest
już, jak kiedyś, gustowny kape-
lusik, lecz używany przez bu-
dowlańców toporny hełm, po-

nieważ zadaje on dzisiaj pani
prezydent dużego szyku. 

Mimo tego, że był blady świt
HGW zdecydowała się uczestni-
czyć w otwarciu tunelu Wisło-
strady, którego remont ciągnął
się miesiącami. Jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki zo-
stał otwarty praktycznie z dnia
na dzień. Cud ten zbiegł się z
ogłoszeniem przez Guziała urbi
et orbi informacji, że warszawia-
cy masowo podpisują się pod
wnioskiem o referendum. Od te-
go momentu pani prezydent sta-
ła się dostępna dla ludu - inter-
weniuje gdzie tylko się da, łaje
rozpuszczonych jak dziadowski
bicz urzędników, odwołuje nie-
udolnych zastępców i miodo-
wym głosem, bardzo subtelnie,
prosi warszawiaków, w podtek-
ście swoich częstych wypowie-
dzi, o litość. Jej odwołanie bo-
wiem byłoby nie tylko osobistą
klęską i skazą na wizerunku uni-
wersyteckiej profesor, byłej pre-
zes NBP i wiceprezes EBOR okre-
ślanej mianem tęgiej ekonomicz-
nej głowy. Byłby to także poli-
tyczny Armagedon dla Platfor-
my Obywatelskiej, macierzystej
partii HGW. Zatem bez wzglę-
du na to, czy Guziała się lubi,
czy też nie, należy mu się ze stro-
ny mieszkańców stolicy podzię-
ka oraz szacunek, ponieważ po-
trafił ściągnąć butną władzę z
piedestału, nauczyć pokory wo-
bec wyborców i wyznaczyć jej
rolę proszalnego dziada. To zda-
rzyło się w Warszawie po raz
pierwszy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Żyjemy w czasach, kiedy
prawie wszystko się zmie-
nia, kiedy towarzyszy
nam pośpiech, nie mamy
na nic czasu, nawet odpo-
czynek musimy sobie od-
powiednio wcześniej za-
planować. 

W natłoku nowości i przeróż-
nych celebrytów, o których nikt
nie będzie pamiętał za kilka lat,
coraz bardziej cenne stają się zna-
ne marki, które należy chronić.
Jest bowiem świadectwem poko-
lenia, kultury, poziomu intelektu-
alnego i stylu życia. Znane marki
istnieją również wśród wydarzeń
muzycznych,  medialnych. Są tyl-
ko trzy festiwale na świecie, któ-
re mają ponad pięćdziesiąt lat i do
dziś istnieją. Są nimi Festiwal Pio-
senki Włoskiej w San Remo, Kon-
kurs Piosenki Eurowizji i Festi-
wal Piosenki w Sopocie. 

Na początku był Szpilman
W roku 1960 wybitny piani-

sta, kompozytor zarówno muzy-
ki poważnej jak i piosenek, dyrek-
tor muzyczny Polskiego Radia
Władysław Szpilman wymyślił
ideę stworzenia w Polsce mu-
zycznego festiwalu – „Stworzymy
festiwal, jakiego pozazdroszczą
nam w całej Europie! Ba, może
nawet na świecie!” stwierdził. I
tak pierwszy Międzynarodowy
Festiwal Piosenki w Sopocie 25
sierpnia 1961 roku otworzyła Ire-
na Dziedzic. Wśród zaproszo-
nych wykonawców oprócz gości
ze Szwecji, Norwegii, Austrii,
Grecji czy Meksyku znaleźli się
Jerzy Połomski, Sława Przybyl-
ska, Rena Rolska, Violetta Villas,
Tadeusz Woźniakowski. Wyko-
nawcom towarzyszyły orkiestry
Polskiego Radia: Symfoniczna
oraz Taneczna, a dyrygowali Ste-
fan Rachoń i Edward Czerny.
Pierwszy dzień poświęcony był
piosence polskiej, drugi był mię-

dzynarodowym konkursem, a
trzeciego odbył się koncert pod
tytułem „Piosenka nie zna gra-
nic”. Pierwszą laureatką została
Irena Santor śpiewająca walc Je-
rzego Wasowskiego i Jeremiego
Przybory „Embarras”. I tak przez
ponad trzydzieści lat festiwal od-
bywał się zawsze w sierpniu, za-
wsze w najpiękniejszym miejscu,
jakim jest położona w środku la-
su Opera Leśna i trwał cztery dni.
W latach sześćdziesiątych i czę-
ściowo w siedemdziesiątych or-
ganizatorem festiwalu było Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki oraz
Polska Agencja Artystyczna PA-
GART. Z tamtych lat pamiętamy
piosenki, które nuciła cała Pol-
ska jak np. „Pust’ wsiegda budiet
sołnce”, „Ja szagaju po Mo-
skwie”, „Sera el Amore”, „Nie
płacz, kiedy odjadę” i „Arlekino”.
W połowie lat 70. ministerstwo
kultury i sztuki wraz z Komite-
tem Radia i Telewizji przekształ-
ciło imprezę w Festiwal Interwi-
zji, rywalizujący z Eurowizją. 

Sopockie gwiazdy
W Sopocie swoje międzyna-

rodowe kariery zaczęły takie
gwiazdy jak m.in.: Helena Von-
drackova (na zdjęciu), Karel
Gott,  Frank Schoebel, Ałła Puga-
czowa. Zmiany zaczęły się w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych,
kiedy to ówczesny organizator
festiwalu TVP zlikwidowała kon-
kurs i zamiast niego wprowadzi-
ła koncerty tematyczne. I tak od
1996 roku rozpoczęła się rów-
nia pochyła trwająca do 2005
roku. Telewizja Polska nie po-
trafiła znaleźć pomysłu na to, co
przez lata bawiło ludzi przed te-
lewizorami czyli takiego festi-
walu, który pamiętamy z prze-
szłości, a składającego się  z Mię-
dzynarodowego Konkursu o na-
grodę Grand Prix, Dnia Polskie-
go, w którym obcokrajowcy śpie-

wali polskie piosenki o nagrodę
Bursztynowego Słowika oraz
Koncertu Galowego w ostatnim
dniu. Bywały takie lata, jak rok
1976, kiedy festiwal trwał 6 dni
i takie, jak 1991, kiedy prowa-

dzony przez Paula Kinga był „na
żywo” transmitowany przez
MTV i trwał do 4 rano. Nikt nie
zapomni błyskotliwych ripost
Ireny Dziedzic, profesjonalizmu
Lucjana Kydryńskiego, ani tańca
pani Ireny na scenie z Demisem
Roussosem. Od 2005 roku przez
pięć lat festiwal organizowała
TVN. W 2010 roku (z okazji 100-
lecia Opery Leśnej) nastąpił re-
mont i w roku ubiegłym w no-
woczesnym, mogącym pomie-
ścić ok.6 tysięcy ludzi obiekcie
nowy organizator, jakim na ko-
lejnych 5 lat stał się Polsat mogli-
śmy zobaczyć festiwal, a w nim
powrót do starych, dobrych tra-
dycji konkursu. Pomysł Polsatu

na festiwal sopocki jest taki, aby
w konkursie uczestniczyli wyko-
nawcy, którzy sprzedali najwię-
cej płyt w swoich krajach. Mam
jednak wrażenie, że telewizja ta
nie bardzo potrafi znaleźć po-

mysł na pozostałe dwa dni festi-
walu tak, aby przynajmniej trwał
on chociaż 3 dni. 

Znany na świecie
Na festiwal sopocki zjeżdżali

wykonawcy nie tylko z całej Eu-
ropy od Islandii po Turcję, nie
zapominając np. o Monaco,
Malcie, Luksemburgu czy Liech-
tensteinie, ale z całego świata.
Były tu reprezentowane takie
państwa jak m.in.: USA, Kana-
da, Iran, Wenezuela, Japonia,
Liban, Chile, Indie, Chiny, Nowa
Zelandia, Australia, Kuba, Mek-
syk, Dominikana, Izrael, Tune-
zja, Algieria, Maroko, Peru, Ni-
geria, Jamajka, Kazachstan,

RPA, Barbados czy nawet Wy-
spy Bahama.

Wśród gwiazd mogliśmy po-
dziwiać te największe, znane i
bardzo popularne, jak choćby m.
in.: Bobby Solo, Sofia Rotaru,
Pussycat, Gary Brooker, Drupi,
The Temptations, Bonnie Tyler,
C.C.Catch, Boney M, Demis Rous-
sos, Gloria Gaynor, Petula Clark,
Charles Aznavour, Kim Wilde, Sa-
brina, Alison Moyet,    Marillion,
La Toya Jackson, Paul Young,
Chuck Berry, Vanessa Mae, Annie
Lenox, Alphaville,  Goran Brego-
vic, Lionel Richie, Whitney Ho-
uston, Norah Jones, Samantha
Fox, Sandra, Modern Talking, To-
to Cutugno, Simply Red, Elton
John, Kate Melua, Bryan Adams,
UB40, Zucchero, Garou, Ricky
Martin, Scorpions,  Patricia Kaas,
Johnny Cash, Jose Feliciano, Ta-
nika Tikaram czy Chris Rea.

Sopot 2013
23 i 24 sierpnia od godz.19.30

telewizja Polsat będzie relacjo-
nowała kolejny festiwal, które-
go nazwa została zmieniona na
Sopot Top of the Top Festival.

Pierwszego dnia odbędzie się
koncert pt. „Live is Life – przeło-
mowe lata 80-te”, a wśród wyko-
nawców wystąpią mi. in.: BELIN-
DA CARLISLE, znana z takich prze-
bojów jak „Heaven is a place on
earth” czy „La luna”, RICK ASTLEY,
autor takich hitów „Never gonna gi-
ve you up”, „Whenever you need
somebody”, „She wants to dance
with me”, czy „When I fall in love”,
OPUS z wielkim przebojem „Live is
life”, RUI CARLOS FERREIRA , wo-
kalista zespołu Bad Boys Blue, HE-
LENA VONDRACKOVA – jedna z
największych gwiazd czeskiej pio-
senki, wygrała Festiwal w Sopocie
w 1977 roku przebojem „Malova-
ny dzbanku”, sprzedała ponad 200
mln płyt, do dziś śpiewa i jak wyglą-
da (sic) pomimo swoich 66 lat!,

BUDKA SUFLERA – „Takie tango”,
„Bal wszystkich świętych”, „Cień
wielkiej góry” czy „Jest taki samot-
ny dom”, IZABELA TROJANOW-
SKA – „Tyle samo kłamstw ile
prawd”, „Wszystko czego dziś
chcę”, FELICJAN ANDRZEJCZAK
znany z piosenek „Jolka Jolka pa-
miętasz”, LOMBARD – „Szklana
pogoda”, oraz KOBRANOCKA –
„Kocham cię jak Irlandię”.

Zobaczymy też konkurs o na-
grodę Bursztynowego Słowika,
w którym wezmą udział wyko-
nawcy m.in. z: Wielkiej Brytanii,
Francji, Szwecji, Kanady, Holan-
dii, Belgii, Niemiec, Słowacji, Ło-
twy czy Danii. Zaśpiewa świetny
Matt Dusk, Caro Emerald z hi-
tem „A night like this”, Rea Ga-
rvey – wokalista Reamonn, zna-
nej z przeboju „Supergirl” czy
laureatka ubiegłorocznej Euro-
wizji Loreen z „Euphorią”.

Drugiego dnia będziemy mie-
li okazję obejrzeć koncert zatytu-
łowany „5 lat z Muzodajnią. Naj-
większe przeboje lata”. Zobaczy-
my w nim takich wykonawców
jak: Sharon Doorson, Stereoliz-
za, Kamaliya, Honey, Blue Cafe,
Margaret, Rafała Brzozowskie-
go, Libera, Sylwię Grzeszczak,
Pectus czy mieszkańców Ursy-
nowa zespół Bracia. Wystąpią
również artyści znani z Eurowi-
zji jak ARASH, DJ BOBO czy
EDYTA GÓRNIAK. Koncert za-
kończą mini recitale zespołów
ENEJ i LEMON.

Po wrażeniach sopockich, 25
sierpnia możemy się udać na
koncert Jacka Wójcickiego, któ-
ry o godz. 19 wystąpi w ramach
cyklu „Muzyczne Lato na Ursyno-
wie”, aby po koncercie obejrzeć
film „Ostatni dzwonek” Magda-
leny Łazarkiewicz z udziałem ar-
tysty Piwnicy pod Baranami. I
tym ursynowskim akcentem za-
kończymy kolejny weekend
sierpnia. M i l a n  d e  V a l d e n

Międzynarodowy Festiwal Piosenki ma nową nazwę, wszyscy liczą też na nowy, atrakcyjny program

Sopot Top Of The Top Festival – historia i współczesność
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Na naszych parkingach i
w garażach, znaleźć moż-
na, czasami, prawdziwe
perełki minionej motory-
zacji. Niegdyś wspaniałe,
nowoczesne obiekty pożą-
dania, dziś często zanie-
dbane i zapomniane...

Spotkanie z wyjątkowym sa-
mochodem skłoniło mnie do
zapoczątkowania nowej serii
felietonów w MOTO-PASSIE.
Niejednokrotnie wcześniej,
miałem okazję widywać na na-
szych drogach i parkingach,
niegdyś wspaniałe i ciekawe,
niekiedy piękne - choć to su-
biektywne, najróżniejsze mo-
dele z przeszłości, nawet dość
odległej. Chodziło mi po gło-
wie pisanie na ich temat, ale
brakowało „klucza”. We wcze-
śniejszych felietonach porusza-
łem już wątki z przeszłości, ale
czegoś mi wciąż brakowało. Pi-
sywałem o historiach marek,
były kultowe modele, ale to
wciąż nie wyczerpywało tema-
tu. Niejednokrotnie zdarzało
mi się przechodzić obok wyjąt-
kowego, zapomnianego samo-
chodu, ale nie pasował mi on
do żadnego z wymienionych
cykli. I stąd właśnie ten nowy
pomysł: „Kochane i zapomnia-
ne”. Będę z pewnością do nie-
go wracał. 

Na początek wyjątkowe Vo-
lvo 480, które w najbliższych
latach ma wszelkie szanse, aby
stać się poszukiwanym klasy-

kiem. Model 480, produkowa-
ny był przez szwedzki koncern
w fabryce w Holandii w latach
1986-1995. W chwili prezenta-
cji, nie przypominał żadnego z
wcześniej produkowanych
przez tę markę samochodów.
Od początku został pomyślany,
jako czteromiejscowy samo-
chód sportowy z krytym nad-
woziem, którego tył, wzorowa-
ny był na klasycznym modelu
1800 ES z początku lat siedem-
dziesiątych XX w. 

W ciągu dziewięciu lat pro-
dukcji, holenderską fabrykę opu-
ściło niewiele ponad 76 tysięcy
egzemplarzy 480-ki. W niektó-
rych, dostępnych mi materia-
łach, nadwozie tego modelu
określone było, jako hatchback,
ale moim zdaniem to typowy
„shooting brake” o długości 4258
mm i masie, w zależności od
wersji i wyposażenia, niewiele
ponad tonę. Ten kontrowersyj-
nie wyglądający samochód, to
pierwsza przednionapędowa
konstrukcja szwedzkiego produ-
centa. Projekt zawieszenia, zle-
cony został angielskiemu Lotuso-
wi. Benzynowe silniki, wyłącznie
czterocylindrowe, pochodziły ze
stajni Renaulta i ponoć na etapie
adaptacji były ulepszane przez

ekspertów z Porsche. W chwili
prezentacji, podczas genewskie-
go salonu samochodowego w
roku 1985, model prezentował
bardzo zaawansowany poziom
technologiczny. Cechowała go
ponadto duża dawkę komfortu
podczas jazdy, połączona ze
sportowymi doznaniami. Model
480 posiadał też absolutnie wy-
jątkowe cechy, które do dziś
urzekają jego miłośników. Jako
jedyny do dziś model Volvo, zo-
stał oryginalnie wyposażone w
charakterystyczne unoszone
przednie lampy oraz dobrze zna-
ny miłośnikom marki, system
Volvo info-center. Oprócz tego
każdy z jego szczęśliwych posia-
daczy, mógł już w roku 1986
używać przydatnego nocą pod-
świetlanych zamków drzwi oraz
systemu „odprowadzającego”
włączonymi światłami do domu.
Dziś nie brzmi to może zbyt no-
watorsko, ale był przecież rok
1986. Nowy model Volvo stano-
wił udany kompromis pomiędzy
sportem, a szwedzkim luksusem
i elegancją w najlepszym wyda-
niu. Posiadał inteligentnie prze-
myślane i przestronne cztero-
miejscowe wnętrze, do którego
wykonania użyto niezłej jakości
materiałów.

Model 480 oferowany w kilku
wersjach wyposażenia, z ben-
zynowymi silnikami 1,7l o róż-
nych mocach oraz z silnikiem
2,0 l. Na szczycie gamy znajdo-
wała się wersja doładowana 1,7l
Turbo, nieznacznie różniąca się
stylistycznie od modelu bazo-
wego. Dostępna była skrzynia
manualna pięciobiegowa lub
czterobiegowa automatyczna.
Auto, w zależności od wersji,
mogło być wyposażone w czte-
ry hamulce tarczowe.

W 1990 roku podczas salonu
w Genewie zaprezentowano od-
mianę cabrio, nad którą praco-

wano od 1987 roku. Model z
tym nadwoziem niestety nie tra-
fił do seryjnej produkcji z po-
wodu bardzo restrykcyjnych
wymagań szwedzkiego produ-
centa z zakresu bezpieczeństwa.
W roku 1992 model 480 prze-
szedł niewielkie zmiany styli-
styczne.

Najbliższą konkurencją dla
modelu 480 były ówcześnie mo-
del BMW z serii E30, Honda Ci-
vic i CRX, Volkswagen Scirooco
oraz Porsche 928.

Po długiej przerwie, cierpli-
wie oczekujący miłośnicy marki
doczekali się następcy wyjątko-

wej 480-ki. Od roku 2006 do-
stępny był nie mniej ciekawy
model C30. Ale o nim może in-
nym razem...

M O T O W O J

MMaamm nnaaddzziieejjęę,, żżee zzaacchhęęcciiłłeemm
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Kochane i zapomniane...

Volvo 480

Od ciągłych informacji o drogowych fuszerkach w Warszawie powoli można oszaleć, ale
nie jest to tylko problem stolicy. Wieści o drogowym brakoróbstwie dochodzą z terenu
całego kraju. Dodajmy, brakoróbstwie, za które polski podatnik płaci gigantyczne pienią-

dze, bo wszem i wobec wiadomo, że w Polsce budowy dróg kosztują więcej niż na przykład w bo-
gatych Niemczech. W Warszawie przykłady można mnożyć. 

Po ledwie półtora roku od dnia oddania do użytkowania Mostu Północnego asfalt można odrywać ręką, a przy
upałach noga grzęźnie w nim po kostkę. Remont na Trasie W-Z to przykład wyjątkowego badziewia. Już po kil-
ku miesiącach od zakończenia robót drogowych asfalt między torami pokruszył się i trzeba go było po raz nie wia-
domo który wymienić. Urzędnicy zrzucają winę na... przepełnione autobusy. Po pół roku funkcjonowania wę-
zeł Łopuszańska nadawał się do remontu z powodu złego odwodnienia, które powoduje tworzenie się ogrom-
nych kałuż. W 2001 r. zdecydowano się na przebudowę ronda Zesłańców Syberyjskich. Zaplanowano bezkoli-
zyjny tunel dla ciężarówek, które jadąc od strony Pruszkowa mają skręt w lewo na trzypasmową trasę. Projekt
przygotowała ta sama firma, która projektowała m.in. fatalny tunel wzdłuż Wisły na Wisłostradzie. W trakcie prze-
budowy Ronda Zesłańców Syberyjskich okazało się, że tunel pod rondem będzie za niski dla ciężarówek, a w je-
go obniżeniu przeszkadza kolektor ściekowy. Efekt jest taki, że ciężarówki zamiast bezkolizyjnie skręcać w tu-
nelu wjeżdżają na rondo i całkowicie je blokują, ponieważ przed światłami mieszczą się najwyżej dwa duże sa-
mochody. Ułożona kilka lat temu nawierzchnia już nadaje się do wymiany. Nie mam tyle miejsca w gazecie, aby
opisać wszystkie drogowe fuszerki w naszym mieście.

Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli prześwietlili ostatnio przetargi ogłoszone przez GDDKiA w latach 2008-
2011. NIK jako najpoważniejszy błąd drogowej dyrekcji uznaje fakt rozstrzygania przetargów głównie na pod-
stawie kryterium najniższej ceny. Kontrolerzy Izby zwracają uwagę, że kryterium najniższej ceny, obowiązują-
ce w przetargach doprowadziło przy dużej konkurencji na rynku do składania ofert poniżej realnych kosztów bu-
dowy drogi. Urzędnicy GDDKiA zaś jakoś dziwnie nie zwracali uwagi na oferty z rażąco niską ceną. Kontrolna

NIK wskazała, że w latach 2008-2011 drogowcy wydali
prawie 79 mld złotych na budowę i modernizację blisko
1400 km tras. Łącznie z I półroczem 2012 roku kwota
refundacji unijnych wyniosła 19,3 mld złotych. Są to
ogromne pieniądze, za które powinniśmy mieć porządnie
wykonane drogi. Niestety nie mamy. 

Nie bardzo można zgodzić się z tezą, że wszystkiemu
winne jest obowiązujące w przetargach kryterium najniż-
szej ceny. W naszej rzeczywistości nie jest bowiem najważ-

niejsza cena lecz przestrzeganie, a właściwie nieprzestrzeganie przez wykonawcę obowiązujących w budownic-
twie norm. Parafrazując znaną polską komedię, jeśli w asfalcie jest niski poziom asfaltu, bo ktoś ma w nosie obo-
wiązujące normy, to czy zapłaci mu się milion złotych, czy też 10 milionów i tak sprezentuje nam gniota. Praw-
dziwym powodem drogowego dziadostwa jest brak nadzoru ze strony inwestora na każdym, dosłownie każdym
etapie budowy. Skład wylewanego asfaltu musi być na bieżąco kontrolowany, bo co da analiza jego rzeczywiste-
go składu, jeśli został już wylany? Pokazywali kiedyś w telewizji budowę drapacza chmur w Malezji. Opadła mi
szczęka. Po wylaniu podłóg na każdym z kolejnych kilkuset pięter wieżowca facet pobierał próbki materiałów,
które windą zjeżdżały na dół, gdzie działało specjalnie urządzone laboratorium. Kolejną kondygnację wykonaw-
ca mógł zacząć budować dopiero po komunikacie z laboratorium, że zastosowane materiały mają właściwy
skład. I to jest to. Co mądrym Malezyjczykom z udzielonych przez wykonawcę gwarancji, jeśliby się wieżowiec
zawalił? 

Kto w Warszawie odpowiada za drogowe fuszerki? Dziennikarze prasowi i telewizyjni klepię trzy po trzy para pięt-
naście, ale nikt nie zada sobie trudu, aby odszukać rzeczywistego winowajcę. A jest nim Zarząd Miejskich Inwesty-
cji Drogowych, jednostka organizacyjna m.st. Warszawy, która wykonuje zadania miasta obejmujące przygotowa-
nie i realizację procesów inwestycyjnych dotyczących budowy dróg, dróg rowerowych, drogowych obiektów inży-
nierskich oraz innych obiektów infrastruktury drogowej na terenie stolicy. Nadzór nad działalnością ZMID sprawu-
je prezydent m.st. Warszawy przy pomocy merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy. W ZMID
rządzi dyrektor Anna Piotrowska, osoba bliżej nieznana warszawiakom. Jakoś nikt nie zdecydował się na zadanie
jej kilku pytań po kolejnej kompromitacji, jaką jest spękana nawierzchnia Mostu Północnego. Nikt nie zaprosił jej
do studia telewizyjnego, a to właśnie pracownicy tej pani odpowiedzialni są za inwestycje drogowe w mieście. Pa-
ni prezydent również nie kwapi się, aby publicznie obciążyć Piotrowską odpowiedzialnością za drogowe skandale.
Hanna Gronkiewicz-Waltz zamiast na pokaz obserwować drążenie tunelu pod drugą linię metra, powinna przewie-
trzyć ZMID, a urzędników, którzy odebrali brakoróbstwo na Moście Północnym, oddać w ręce prokuratora. Zdoby-
łaby sympatię warszawiaków bez potrzeby przystrajania się w robociarski hełm i udawania mamusi naszego mia-
sta mocno zatroskanej jego przyszłością.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Fuszerka króluje, tandeciarze bezkarni

„Hanna Gronkiewicz-Waltz
zamiast na pokaz obserwo-
wać drążenie tunelu pod
drugą linię metra powinna
przewietrzyć ZMID”

GROM Combat na Ursynowie

Na przedpolu Lasu Kabackiego w rejonie Góry Trzech Szczytów przez trzy dni
odbywały się pierwsze otwarte szkolenia GROM Combat. Byli żołnierze jed-
nostki GROM przeprowadzili dwa treningi „GROM Combat GIRLZ” dla kobiet od
16. roku życia oraz „GROM Combat” dedykowany osobom z doświadczeniem w
dziedzinie sportów walki i systemów walki wręcz.

GROM Combat jest kompleksowym systemem szkoleniowym, który specjali-
zuje się w technikach strzeleckich, taktycznych, medycznych, wysokościowych,
jazdy operacyjnej samochodem i przetrwania w różnych warunkach. System po-
wstał z potrzeby wdrażania elementów walki wręcz do szkolenia żołnierzy. Oso-
bą, która wniosła największy wkład w powstanie GC i nadaje kierunek jego
działania jest płk Leszek Drewniak.

Podstawą systemu jest nabycie sprawności fizycznej i opanowanie do perfek-
cji kilku, kilkunastu skutecznych narzędzi możliwych do zastosowania w każdej
sytuacji niezależnie od okoliczności. Podczas szkoleń kursanci zdobywają także
wiedzę o słabościach ludzkiego ciała możliwych do wykorzystania w walce.

Podczas wczorajszych szkoleń instruktorzy starali się podchodzić do każdego
kursanta indywidualnie, kształtując jego reakcje w taki sposób, aby były dla nie-
go jak najbezpieczniejsze i jak najefektywniejsze. Uczestnicy poznali techniki dzię-
ki którym będą mogli podnieść swoją sprawność fizyczną, odporność na stres i
wole wyjścia „cało” z opresji. u r s y n o w . p l
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Dziś wakacyjne pozdrowienia ślę z Ostrowa.
Stąd tylko rzut beretem do Jastrzębiej Góry.

Postanowiłem 2 tygodnie leniuchować.
Leżing & smażing wśród hodowców raka skóry.

40 stopni. Siódme poty. Jak w tropiku.
Smog zamiast jodu. W korku tkwię samochodowym.

Przy nim warszawski to doprawdy mały pikuś.
Zaparkowanie to marzenie ściętej głowy.

Na plaży gęsto, już się nie ma gdzie zamoczyć,
Znikoma szansa, żeby schronić się przed żarem.
Rozkoszny bobas sypie piaskiem prosto w oczy,

Hardy wyrostek klnie i raczy się browarem.

W kurortach rewia mód wczasowych celebrytek,
Na wyprzedażach kusi wszystko po 5 złotych.
Obowiązkowo dorsz smażony, porcja frytek.

Swoje sweet-foty rozsyłają kaszaloty.

Wieczorem na łów wyruszają podrywacze,
Od Don Juanów aż się roi na deptaku.

- Czy pani woli disco-polo czy też cza-czę?
Nieważny wiek. Nieważna płeć. To kwestia smaku.

Ona jest tu i tańczy dla mnie przez godzinę,
Dyskotekowy ryk się niesie aż do Karwi.
To się nazywa wakacyjny wypoczynek.

I to jest dowód, że miał rację Karol Darwin.

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

WAKACYJNE POZDROWIENIA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Bronisław Komorowski
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Bez wątpienia największym wydarzeniem trzyletniej prezydentury Bronisława Komorowskie-
go, było zgolenie prezydenckich wąsów. Nie uszło uwadze nnikliwych obserwatorów prezydenc-
kiego oblicza, że odbywało to się w pewnych etapach. Najpierw było krótkie przystrzyżenie wą-
sa i obserwacja wskaźników poparcia. Gdy wskaźnik poparcia wzrósł o kilka procent, prezydent
bez żadnych oporów poddał się całkowitemu zgoleniu wąsów. Z wąsami poparcie społeczne pre-
zydenta wynosiło 30%, bez wąsów wzrosło do 70%. W wersji bliźniaczej prezentowanej prze-
ze mnie, gdzie prezydent Bronisław Komorowski ma wąsy i ich nie ma, łączne poparcie wyno-
si 100%. 

J e r z y  D e r k a c z  / w ą s a t y /

Dopiero co pisałem o wyborczych obietnicach pani Gronkiewicz-Waltz z
2006 roku. Mapa Warszawy i naniesione na niej czerwoną kreską wy-
borcze obietnice. Trzy czynne linie metra, szpital południowy, nowy most

żoliborski na przedłużeniu Krasińskiego i ten drugi na tamie w Wawrze. Koszal-
ki-opałki. 

Nie lubię takiej demokracji. Szkodliwa ona dla ludzi i dla miasta. Inna rzecz, że znakomitej
większości wyborców to nie wadzi. Część nie interesuje się, części wystarczą podretuszowane fot-
ki kandydatek i kandydatów, inni nie wierzą, że mogłoby być inaczej, lepiej i mądrzej. Zapał rze-
czywistych zmian dawno w narodzie wygasł. Europejskie pieniądze pomagają przykryć nikczem-
ną bezwartowość samorządzenia się Polek i Polaków. Lata po 2020 roku, smutna ich prognoza, to
zbyt odległa perspektywa by zmusić do myślenia. Kryzys przywództwa. Kryzys obywatelskości. Kry-
zys patriotyzmu. Szczęśliwie wszystkie istotne dla naszej kondycji okoliczności zewnętrzne są od
ćwierćwiecza tak korzystne, jak nigdy wcześniej nie były. 

Liczenie głosów za referendum w sprawie pani prezydent kończy się. Niezależnie od różnych ja-
sełek fundowanym nam przez warszawskich platformersów – referendum odbędzie się. Nie potra-
fię przewidzieć wyniku. Najpierw frekwencji. Ona najważniejsza. Nie fascynuję się już jednak tą spra-
wą. Nie wciąga mnie. Wolę pójść do kina, przeczytać nową książkę.

Decyzja na TAK albo na NIE, jeśli ma
mieć sens dla miasta i dla ludzi tu mieszka-
jących odnieść się powinna do ALTERNA-
TYWY. Nie tej z filmu Barei, ale do tej dzi-
siejszej. Do tego, kto ma rządzić naszym
miastem w przedostatnim i ostatnim już
roku obecnej samorządowej kadencji. Jeśli

są dobre powody dla odwołania Gronkiewicz-Waltz, i jeśli o miasto chodzi, trzeba wiedzieć co PO-
TEM. Domyślamy się jedynie – bo choć ich polityczne środowiska uczestniczą w kampanii referen-
dalnej i ich nazwiska wywoływane są przez autorytatywne w tej kwestii osoby, to jasno swych aspi-
racji nie określają – trzech kandydatów. 

Gliński, Guział, Rozenek. Prawo i Sprawiedliwość, Warszawskie Porozumienie Samorządowe i
Ruch Palikota. To naprawdę różne politycznie i osobowościowo kandydatury. Chciałbym, myśląc
o swoim uczestnictwie w referendum, wiedzieć kto z nich miałby, jeśliby Platforma Obywatelska
przypomniała sobie o swym demokratycznym korzeniu (na co, przyznaję, wielkiej nadziei nie
mam) i po przegranym przez nią referendum zarządziła nowe wybory, wiedzieć komu mój ewen-
tualny głos za odwalaniem pani Gronkiewicz-Waltz brukuje drogę do warszawskiego ratusza.
PiS’owi, Rozenkowi, czy Guziałowi? Kimkolwiek by był ów alternatywny kandydat chciałbym też
znać jego i jego politycznego środowiska pomysł na Warszawę w tych kilkunastu pozostających do
dyspozycji nowej władzy miesiącach. Przecież faktycznie już żadnej większej zmiany przeprowa-
dzić się nie da. Więc o co chodzi w tym referendum? O Warszawę?

Gronkiewicz-Waltz nagrabiła sobie potężnie. Jej emocjonalny stosunek do ursynowskiej poraż-
ki PO, arogancja w komunikacji z warszawiakami i warszawiankami, przebieranki, niedotrzyma-
ne obietnice, chaos w zarządzaniu miastem – większe i mniejsze sprawy przesłaniają czar sukce-
sów. Ale co po niej? 

Sprawa władzy krajowej jest jasno określona. Chcesz zmienić premiera, rząd – musisz przepro-
wadzić z sukcesem konstruktywny wniosek o zmianę rządu. Odwołując premiera wskazujesz na-
stępcę. Jeśli większość go zaakceptuje poprzedni rząd upada. Rozpisanie nowych wyborów na mo-
cy decyzji referendalnej nie jest możliwe. Wartością szczególnie chronioną jest stabilność państwa
na wypadek kryzysu. Tu jest inaczej. Prezydenta miasta wybierają bezpośrednio obywatele. Jest moż-
liwość referendum. Dobrze by było jednak wiedzieć kogo środowiska skutecznie przeprowadzają-
ce kampanię referendalną widzą na następcę osoby w drodze referendum odwoływanej. Każdy in-
ny będzie lepszy od Hanny Gronkiewicz-Waltz? Nie wydaje mi się. Jeślibym miał do wyboru Gliń-
ski versus Waltz, mimo unijno-demokratycznych korzeni Glińskiego wolałbym by było tak, jak już
jest. Nie jestem ciekaw rządów PiS-u w moim mieście. Gliński pokazał już w mediach co potrafi.
Pamiętam stagnację w inwestycjach miejskich za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. I co prawda
najzupełniej bezczelna kampania Platformy 2006 roku też jakoś z głowy mi nie uleciała, czemu świa-
dectwo złożyłem w ostatnim moim tekście w PASSIE o wyborczej mapie Warszawy pani G-W, wo-
lę jednak kiedy robi się ćwierć z czegoś najzupełniej fantazyjnie wielkiego niż prawie nic z nicze-
go. Chyba, że w tej sprawie w ogóle nie o Warszawę chodzi. 

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Jeszcze raz o referendum

„Nie jestem ciekaw rządów
PiS-u w moim mieście.
Gliński pokazał już w 
mediach co potrafi”

Zrozmów telefonicznych z trojgiem Czytelników w wieku średnim wiem,
że moja pisanina do nich nie przemawia i po prostu mych felietonów trak-
tujących o szczegółach ich zdaniem nieistotnych, czasem niezrozumia-

łych po prostu nie czytają. Wszystkich Państwa proszę o wybaczenie, ale czasa-
mi bywam człowiekiem nader upartym – niektórzy wiążą moje cechy charakte-
ru ze znakiem zodiaku (Skorpion) – i jeszcze trochę będzie o tych różnych szpiegach, bazach 
i Googlach. 

Jakże się, bowiem nie wkurzyć, kiedy kolejny mądrala, a naliczyłem ich już trzech twierdzi, że
przecież inwigilacja dokonywana przez tajne agencje Stanów Zjednoczonych to żadna nowina. Że
przecież wszyscy wiedzieli, iż tajne służby, nie tylko amerykańskie używają podsłuchów, że inwi-
gilują Internet, gromadzą dane o jego użytkownikach z całego świata i je analizują. No pięknie! To
znaczy, że przynajmniej w teorii, jesteśmy „mili Państwo” podglądani, podsłuchiwani i analizowa-
ni pod kątem potencjalnych działań terrorystycznych i zapewne innych też. Moi mili rozmówcy, mi-
mo że używają ogólnoświatowej pajęczyny okazjonalnie lub prawie wcale – też mogą znaleźć się
na celowniku tych służb, choćby za przyczyną dzieci, wnuków, znajomych lub nieznajomych. Nie
jest istotne, czy ktoś interesuje się polityką, czy nie – ona interesuje się nim.

Ekspert, były zastępca szefa jednej z
polskich agencji wywiadowczych, któ-
rego poznałem dzięki obszernemu wy-
wiadowi wydrukowanemu w ogólno-
polskim czasopismie, stwierdził
wprost, że inwigilacja dokonywana

przez amerykańską agencją bezpieczeństwa, ważniejszą i tajniejszą niż FBI i CIA razem wzię-
te, czyli przez National Security Agency (NSA) jest faktem ogólnie znanym od lat. Powtórzę za-
tem pytanie zadane jakiś czas temu: Dlaczego, tak wysoki urzędnik państwa polskiego i jego służb
specjalnych, wiedząc, że obywatele polscy są podsłuchiwani, nie reagował? Czemu nie powia-
domił opinii publicznej, nie podjął kroków w celu ukrócenia procederu podsłuchiwania Pola-
ków i polskich urzędów? 

Kiedy Julian Assange opublikował w witrynie Wikileaks filmy, na których widać jak amerykań-
scy żołnierze ostrzeliwują i zabijają cywili w Iraku, Stany Zjednoczone okrzyknęły go zdrajcą i za-
żądały ekstradycji z Anglii, a ponieważ ze względów formalnych nie można było tego dokonać, dwie
„damy” ze Szwecji oskarżyły go o gwałt dokonany wcześniej, bo nie użył prezerwatywy. I cóż, że
ze Szwecji? Bo ze Szwecji mógłby być deportowany do USA. Dla jasności – Julian Assange jest oby-
watelem Australii, otrzymał azyl polityczny w Ekwadorze i przebywa na terenie ambasady tego kra-
ju w Londynie. 

Wniosek z tych dwóch historii dla mnie wypływa jeden. Jeśli ktoś podgląda USA, to zdrada i zbrod-
nia, jeśli USA podgląda innych, czyni to dla ich dobra. Skąd ja to znam? Kali?

Jak ostatnio stwierdził prezydent tego, bez wątpienia dumnego i wspaniałego kraju, nikt nie in-
teresuje się obywatelami innych państw. NSA uważnie wyszukuje i śledzi tylko terrorystów. Tylko
skąd agenci wiedzą, kto jest lub nie jest terrorystą? Mają chyba jakiś algorytm wyszukiwania, któ-
ry we wszystkich informacjach przepływających przez wszechświatową sieć znajduje słowa kluczo-
we. Mówi to coś Państwu? Zakładając, teoretycznie, że NSA wyławia tylko terrorystów, to aby te-
go dokonać musi przeszukać wszystkich, czyli nas też. 

A słowa kluczowe? Listę takich słów może sporządzić przeciętnie zdolny gimnazjalista. Źle zro-
bi, jeśli zacznie po kolei wyszukiwać te słowa w Google, a jeszcze gorzej, jeżeli roześle listę e-mailem.
Może się okazać, że Bogu ducha winny dzieciak zostanie najechany przez jakieś polskie jednostki
specjalne, współpracujące z amerykańską agencją, podsłuchującą polskiego terrorystę. Może już
wkrótce pójdziemy śladem naszych amerykańskich sojuszników i w ramach aktów patriotycznych
i dalszego ograniczania wolności osobistej obywateli będziemy jak ognia unikać słów „bomba”, „ter-
roryzm” i im podobnych, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Zmyślam? Jeden z moich znajomych dostał swego czasu od „wiadomo jakiej” agencji zlecenie eks-
presowego przetłumaczenia tekstu. Mocno się zdziwił, bo była to instrukcja do jakiegoś zupełnie
niegroźnego, z punktu widzenia obronności i terroryzmu, ustrojstwa. Sprawa się wyjaśniła w trak-
cie pracy, kiedy trafił na słowo, którego jedno z obocznych znaczeń wiązało się z terroryzmem. Oczy-
wiście w instrukcji było użyte w znaczeniu pierwotnym, głównym i niemającym z „tymi sprawami”
nic wspólnego!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

I cóż, że ze Szwecji?

„Nie jest istotne, czy ktoś in-
teresuje się polityką, czy nie
– ona interesuje się nim”
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W najbliższą niedzielę na
Służewcu królować będzie
kultura kubańska. Totali-
zator Sportowy wspólnie z
ambasadą Republiki Kuby
zorganizował na torze
Dzień Kubański. Wyścigo-
wym gwoździem mityngu
będzie klasyczna gonitwa
St. Leger. 

Totalizator Sportowy,
organizator gonitw na
Służewcu i gospodarz

zabytkowego obiektu, kontynu-
uje pożyteczną dla promocji
warszawskiego hipodromu
praktykę ściągania na tor osób
medialnych, jak również dyplo-
matów akredytowanych w Pol-
sce. Po dniach francuskim, cze-
skim i rosyjskim przyszła kolej
na Kubę, egzotyczną wyspę
zwaną “Perłą Karaibów”. Am-
basador Republiki Kuby w Pol-
sce Juan Dagoberto Castro Mar-
tinez nie po raz pierwszy pojawi
się na Ursynowie z oficjalną wi-
zytą. Jego Ekscelencja poza by-
waniem na warszawskich salo-
nach, co dla każdego dyploma-
ty jest chlebem powszednim,
często spotyka się także ze zwy-
kłymi ludźmi. W grudniu ub.r.
ambasador wziął udział w „V
Międzynarodowej Wigilii na Ur-
synowie” organizowanej rok-
rocznie przez tamtejszy Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W nie-
dzielę objął osobistym patrona-
tem jedną z gonitw.    

Służewieckiej publiczno-
ści zaprezentują się arty-
ści z musicalu “Conoce

mi Cuba”, czyli “Poznaj moją Ku-
bę”. W programie przewidziane
są także pokazy zwijania cygar,
warsztaty bębniarskie, koncert
kwartetu grającego kubańską
muzykę oraz pokazy tańca, któ-
re prawdopodobnie będą głów-
ną atrakcją artystyczną dnia. Na-
leży spodziewać się przede
wszystkim pokazów tańców wy-
wodzących się z Kuby - salsy, cha
cha cha, czy rumby. Ten ostatni
taniec powstał pod wpływem
pieśni i tańców niewolników

afrykańskich, którzy w XVII wie-
ku zostali przywiezieni na Ku-
bę. Charakterystyczne elementy
rumby wywodzą się z ruchów
wykonywanych przez niewolni-
ków podczas prac na planta-
cjach. Ruchy bioder to podsta-
wa rumby, dziewczęta nosiły bo-
wiem na głowach dzbany oraz
kosze ze zbiorami i tylko te czę-
ści ciała mogły tańczyć. Kolejne
elementy tego tańca to obroty
w miejscu udające chodzenie
wokół jakiegoś przedmiotu i
ruch nóg przypominający roz-
gniatanie robaka cucaracha
(hiszp. karaluch). 

Wydarzeniem wyści-
gowym dnia będzie
natomiast klasyczna

gonitwa St. Leger zaliczana do
tak zwanej Potrójnej Korony

(Ruler, Derby, St. Leger). Zwy-
cięzca tych trzech klasycznych
gonitw w jednym sezonie auto-
matycznie przechodzi do histo-
rii wyścigów konnych w danym
kraju. Niestety żaden z uczestni-
ków niedzielnego St. Leger nie
ma szans na Potrójną Koronę,
ponieważ nie zdołał wygrać Ru-
lera i Derby. Tegoroczna goni-
twa St. Leger została objęta ho-
norowym patronatem przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa na-
rodowego Bogdana Zdrojew-
skiego. Wyścig ten po raz pierw-
szy rozegrano w Doncaster w
1776 r. na dystansie 1 mili, 6 fur-
longów i 132 jardów (2937 me-
trów) i wzięły w nim udział wy-
łącznie 3-letnie folbluty. Na Słu-
żewcu gonitwa St. Leger odby-
wała się najpierw na dystansie

3200 m, następnie 3000 m, a od
1976 r. jej dystans wynosi 2800
m. Od 1987 r. mogą w niej brać
udział także konie 4-letnie i star-
sze, które niosą jednak wyższą
wagę: ogiery 60 kg, klacze 58
kg. Trzylatki natomiast biegną z
obciążeniem odpowiednio 54 i
52 kg. Może właśnie z powodu
dużej różnicy wag starsze konie
wygrały na Służewcu tę gonitwę
tylko cztery razy (w 1988 r.  4-
letni Dietmar, w 1996 r. 4-letni
Tripolis, w 2003 r. 5-letnia Kró-
lowa Gwiazd oraz w 2006 r. 7-
letni San Luis).

W niedzielę około
godz. 16.15 do ma-
szyny startowej

wejdzie 8 znakomitych wyści-
gowców - 6 ogierów i 2 klacze.
Oto krótka ocena szans uczest-

ników tej prestiżowej gonitwy.
Znakomity Camerun wraca na
Służewiec po niezbyt udanej
wyprawie do Berlina, gdzie był
siódmy w 10-konnej stawce.
Jednak ranga wyścigu (pula na-
gród 80 tys. euro) oraz czas go-
nitwa (1800 m – 1`47.2) świad-
czą o tym, że rywale byli z bar-
dzo wysokiej półki. Pojedynek
Cameruna z najlepszymi folblu-
tami derbowego rocznika, der-
bistą Patronusem i wybornym,
ale trochę pechowym Pillarem
zapowiada się pasjonująco. Po-
zostałym rywalom będzie bar-
dzo ciężko wywalczyć podium.
Kandydują na nie silny fronto-
wy i świetnie rozumiejący się z
Andrzejem Mazurkiewiczem w
siodle ogier Invisible Dubai,
czwarty w Derby amerykańskiej

hodowli Tymon oraz kolega sta-
jenny Patronusa francuski, do
końca niesprawdzony jeszcze
Toogris, po zwycięzcy prestiżo-
wej gonitwy Łuk Triumfalny
ogierze Dalakhani. Dla Tymo-
na może być przynajmniej o
200 m za daleko, dzisiejszy dy-
stans najbardziej powinien od-
powiadać Toogrisowi. Dżulietta
to solidny wyścigowiec, ale tyl-
ko grupowy, więc trudno da-
wać jej szanse w starciu z tak
silnymi i utytułowanymi rywa-
lami. Wyhodowana w Anglii
klacz Frenchie Lebec dobrze ra-
dziła sobie w wieku trzech lat
na torach francuskich, na Słu-
żewcu błysnęła tylko raz, po
czym zgasła. Będzie jej ciężko
rywalizować z silnymi ogiera-
mi. Nasz typ: Camerun, Pillar,
Patronus, Toogris.

Spółka Traf, organizator
końskiego totalizatora,
udzieliła nam odpowie-

dzi na pytania zadane w spra-
wie zmian dokonywanych ostat-
nio w poszczególnych zakła-
dach. Zlikwidowano na przykład
porządki, w miejsce których
wprowadzono “dwójkę”. Oka-
zuje się, że Traf testuje pewne
nowe rozwiązania w totalizato-
rze, aby maksymalnie podnieść
atrakcyjność gry i wysokość wy-
granych, ale testy zbliżają się po-
woli do końca, co z pewnością
ucieszy graczy. Od przyszłej so-
boty powracają porządki, ale bę-
dzie można je obstawiać tylko
w gonitwach, w których uczest-
niczyć będzie przynajmniej 7 ko-
ni. “Dwójka” pozostaje w grze
bez względu na liczbę koni w
gonitwie. “Czwórki” będzie moż-
na obstawiać w wyścigach z
udziałem minimum ośmiu ko-
ni, a nie jak dotychczas dziewię-
ciu. Każdy z zakładów będzie
można wykupić w przedsprze-
daży. Także triple, które będą
trzy, o ile dzień wyścigowy bę-
dzie liczył przynajmniej 9 go-
nitw.   

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  F i n i s z

Znakomity Camerun, derbista Patronus - kto wygra tegoroczne St. Leger?

Wyścigi konne w rytmie kubańskich tańców
CCzzyy ddzziieellnnyy IInnvviissiibbllee 
DDuubbaaii mmoożżee ww SStt.. LLeeggeerr
ssppłłaattaaćć ffiiggllaa ffaawwoorryyttoomm??

1 września o godz. 10.00
na torze wyścigów kon-
nych Służewiec odbędzie
się po raz drugi bieg Wiel-
ka Ursynowska na dystan-
sie 5 km. Uczestnicy pobie-
gną po zielonym torze wy-
ścigowym, co dodatkowo
zwiększa atrakcyjność tej
wyjątkowej sportowej im-
prezy.   

Zapisy do biegu rozpoczęły
się w dniu 12 sierpnia br. za po-
średnictwem strony interneto-
wej www.wielkaursynow-
ska.pl. Wpisowe wynosi 10 zł,
dochód zostanie w całości prze-
kazany na rehabilitację urato-
wanych koni cierpiących w sku-
tek niehumanitarnych działań
człowieka. Dystans jaki będą
musieli pokonać uczestnicy bie-
gu to dwa okrążenia toru po
trawiastej nawierzchni służe-
wieckiego hipodromu, czyli
około 5 km. Jest to nie lada
gratka, ponieważ  tor rzadko
udostępniany jest biegaczom.
W 1987 r. odbyły się tutaj mi-
strzostwa świata w biegach
przełajowych, a w 2010 r. cykl
kameralnych zawodów “Grand
Prix Wyścigów”. Tegoroczna
“Wielka Ursynowska” to druga
edycja tych zawodów. W ubie-
głym roku do mety dobiegło
526 zawodników i zawodni-
czek. Tegoroczny limit uczestni-
ków wynosi 1000 osób. Opiekę
nad dziećmi biegaczy sprawo-

wać będzie przedszkole „Mali
Olimpijczycy”.

Bieg „Wielka Ursynowska”
ma charakter charytatywny i
jest częścią całodziennego pik-
niku rodzinnego organizowa-
nego przez Urząd Dzielnicy Ur-

synów na zabytkowym służe-
wieckim hipodromie. 1 wrze-
śnia w godz. 11.00-18.00 na
uczestników pikniku będą cze-
kać liczne atrakcje: występy ar-
tystyczne, pokazy taneczne,
pokazy ujeżdżania, a także

konkurencje i atrakcje sporto-
wo-rekreacyjne. O godz. 15.00
rozpocznie się gonitwa „Ursy-
nowska” o puchar burmistrza
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

TP

Wielka Ursynowska za pasem!Vagabundus
CCzzwwaarrtteekk 1155..0088..22001133 (Śladami Bitwy Warszawskiej) – tra-

dycyjna wycieczka rowerowa w 93. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej na trasie Metro Słodowiec -Podleśna - Las Bielański - Most
Płn - Płudy- Białołęka Dworska - Kobiałka - Mańkowska -Ole-
sin - Zdziarska - Las Drewnicki - Pustelnik -Las Drewnicki -
Struga - Słupno -Cmentarz [cm. 1920r ] -Ciemne - Janówek .
Kobyłka - Ossów - Zielonka stacja PKP (ok. 65 km). Powrót z Zie-
lonki pociągiem KM w godzinach popołudniowych.

Zbiórka o godz. 09:00 przy stacji metra Słodowiec, wyjście
południowe u zbiegu ul. Żeromskiego i Marymonckiej.

Prowadzi: Krzysztof Jaroń (tel. 504 406 184, e-mail: bar-
ni1811@op.pl)

SSoobboottaa 1177..0088..22001133 (Warsaw by Night – bis) – wieczorna wy-
cieczka ścieżkami rowerowymi i ulicami po Warszawie na tra-
sie: Wąwozowa – Jana Rosoła – Józefa Ciszewskiego – Wał Mie-
dzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Gdyńskie –
metro Młociny – Kasprowicza – Władysława Broniewskiego – Al.
Jana Pawła II – Wybrzeże Gdańskie (park fontann) – al. Jana Ro-
dowicza „Anody” – Józefa Ciszewskiego – al. Komisji Edukacji
Narodowej 61 (vis a vis Multikina – przy stacji metra Imielin).

UUWWAAGGAA:: obowiązkowe oświetlenie roweru, przednie i tylne.
Zalecane kamizelki odblaskowe. Zbiórka o godz. 19:00 przy sta-
cji metra Kabaty (wyjście obok Tesco).

Prowadzi: Wiesław Całka (e-mail: wieslaff1104@wp.pl)

Powsińskie Dożynki 2013
25 sierpnia 2013 r. w plenerach Domu Pracy Twórczej w Po-

wsinie odbędą się „Powsińskie Dożynki 2013” – wydarzenie et-
nograficzne połączone z piknikiem rodzinnym i występami
międzynarodowych oraz lokalnych zespołów folklorystycz-
nych.

Dożynki to największe w roku święto rolników będące uko-
ronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończe-
niu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plo-
nów. W tym roku pracownia etnograficzna „Powsinianie” przy-
gotowuje już ósmą edycję święta dożynkowego podtrzymują-
cego tą piękną, ludową tradycję. 

FOTO LECH KOWALSKI
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LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 235-38-79, 
601-235-118

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

OWCZARKI niemieckie: piesek i
dwie suczki (dwa długowłose) -
szczenięta rodowodowe ur.12 maja
2013 r., 22 644-58-96, 
698-962-239 

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

BEZPOŚREDNIO od zaraz 3-
pokojowe wynajmę studentkom
pracującym, 510-788-505

SPRZEDAM 52 m2,
dwupokojowe, wysoki standard,
ul. Górczyńskiego 24, blisko metra
Imielin, c. 365 tys. zł, do
negocjacji, 518-127-042

ABSOLUTNY SKUP AUT z lat
1997 - 2010. Dojazd do

klienta. Gotówka, 
608-174-892

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

HISZPAŃSKI, 507-087-609
KOMPUTER Seniorom (22) 

219 50 00
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA poprawki,

matury, dojeżdżam, 
504-057-030

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 
52 m2 Piaseczno, 504-716-505

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, 
tel. 602-77-03-61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

POGOŃ zatrudni agentów
ochrony Parku Wodnego

MOCZYDŁO do 40 lat,
stawka 5-7 zł/h, 

605-55-77-57

KONSTRUKTOR - wyroby z
blachy, Gołkow k. Piaseczna,
casmet-system@wp.pl

ZATRUDNIĘ fryzjerkę Ursynow,
604-254-116

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 
507-153-734

GAZOWE kotły, piecyki,
kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, gładź, malowanie,
507-470-980

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
LUSTRA w domu klienta 

602-27-17-18
MALARSKIE, tapetowanie, 

22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, referencje 
722-920-650

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

ORGANIZACJA CATERINGU
imprez, konferencji, warsztatów.
Cafe Niespodzianka, 797-676-901,
ul. Marszałkowska 7

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, 514-622-499

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 
602-380-218, 22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 8 4 8  6 1  5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
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 
Ratunkowe 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
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Cały czas wCały czas w akak acyacy jnie...jnie...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJaann KKaawweecckkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

MMuuzzyykkaa uu śśww.. KKaattaarrzzyynnyy 22001133
KKoośścciióółł ppww.. śśww.. KKaattaarrzzyynnyy,, 

uull.. FFoossaa 1177

CCzzwwaarrtteekk,, 1155 ssiieerrppnniiaa 22001133,, wwyyjjąąttkkoowwoo oo ggooddzz.. 1133..3300 – O nad-
roższy kwiatku.

Program:
„O nadroższy kwiatku” – Anonim XV w.,
Bądź wiesioła Panno czysta – Anonim XV w.,
Cantiga de Santa María 41  A Virgen, Madre de Nostro Sen-

nor  – Alfonso X el Sabio, 
Iam nubes/Iam novum – Anonim XIV w. (Codex Las Huelgas),
De ty, moja Maty (O, jak pochowajemo Tebe) – zaśpiew wir-

meński,
Kyrie eleison – melodia grecka,
Agni parthene – Hymn św. Nektariusza,
Bohorodyce Divo – warianty łączone, grecki i serbski,
Bohorodyce Ty jesy – pieśń gruzińska z XII wieku adaptowa-

na do tekstu starocerkiewnego,
Wzbrannoj wojewodie (Tobie, zwycięskiej Hetmance) – kon-

dakion 1, Akatyst do Najświętszej Bogarodzicy, 
Ave Regina caelorum – Guillaume Dufay.
Kantata o Walgierzu Wdałym – wg średniowiecznego pol-

skiego eposu rycerskiego, muzyka na motywach dawnych mi-
strzów Krzysztof Owczynik.

Wykonawcy: Kameralny Zespół Muzyki Dawnej Aulos, Moni-
ka Horodek, Elżbieta Kaluchiewicz, Paulina Borkowska, Marty-
na Aleksiejuk, Magdalena Borkowska.

Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova, Dagmara Barna –
sopran, Marta Zalewska – skrzypce barokowe, Joanna Nogal –
fidel, Paweł Zalewski – viola da gamba, Krzysztof Owczynik – fle-
ty, cornamuse.

Projekt współfinansuje Dzielnica Ursynów

W podwarszawskim Ogro-
dzie Botanicznym Pan w
Galerii „Fangorówka”
możemy obejrzeć wystawę
zatytułowaną „Impresje
w malarstwie”. 

Autorką obrazów jest Lidia
Snitko-Pleszko. Artystka prezen-
tuje obrazy inspirowane naturą,

ale też akty i martwe natury. Na
uwagę zasługuje duża swoboda
z jaką Lidia Snitko-Pleszko potra-
fi opisać rzeczywistość, wyko-
rzystując w tym celu jedynie kil-
ka lapidarnych gestów, kresek,
czy pociągnięć pędzla.

Dyplom uzyskała na wydziale
Architektury Wnętrz Akademii

Sztuk Pięknych w Warszawie w
1974 roku. Początkowo zajmo-
wała się projektowaniem wnętrz
i form plastycznych do nich.
Obecnie oddała się całkowicie
malarstwu i rysunkowi. W swo-
im dorobku twórczym ma kilka-
naście wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą oraz udział
w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych. Była stypendystką
Ministerstwa Kultury i Sztuki w
1985 roku. Została wyróżniona
w ogólnopolskim konkursie na
rysunek (tematy wielkanocne)
w 2000 roku zorganizowanym
przez Okręg Warszawski Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków.
Otrzymała Nagrodę Talensa (za
całokształt twórczości) za rok
2009. Brała udział w wielu au-
kcjach na cele charytatywne.
Część jej prac znajduje się w
zbiorach prywatnych w krajach
Europy i w USA. 

Czasem tworzy w swoich pra-
cach sielskie klimaty, które chło-
nie i obserwuje podczas plene-
rów malarskich, czy wyjazdów
na wieś. Kozy, indyki, kury i in-
ni bohaterowie jej obrazów po
przeniesieniu przez nią na płót-
no lub karton, żyją swoim wła-
snym życiem. 

Wystawa czynna do 1 wrze-
śnia w godz. 10:00 18:00PAN,
Ogród Botaniczny – CZRB, Gale-
ria „Fangorówka”. Warszawa -
Powsin, ul. Prawdziwka 2.

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Impresje malarskie Lidii Snitko-Pleszko

Komunikacja miejska w dniach 15 i 16 sierpnia 2013

W dniach 15 i 16 sierpnia 2013 wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej:

w dniu 15.08.2013r: obowiązuje świąteczny rozkład jazdy, zawiesza się kursowanie linii: 126,
426.

w dniu 16.08.2013r (piątek): 
autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy soboty (oprócz: linii Z-1 - która kursować będzie

wg rozkładu jazdy obowiązującego w piątek), 
uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii (rozkłady specjalne): 101, 122, 132, 138, 145, 162,

174, 186, 189, 226, 504, 507, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 718, 719, 739
w godzinach szczytu kursować będą linie (rozkłady specjalne): 306, 313, 317, 331, 422
tramwaje kursować będą wg rozkładu jazdy soboty uruchomione zostaną dodatkowe kursy li-

nii (rozkłady specjalne): 31, 74.
metro kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy
SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego
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