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Najbogatszego Polaka krewna
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B ędący postacią najbardziej
symboliczną dla świata na-
ukowego Albert Einstein

potrafił każdą swoją myśl sprecy-
zować w zrozumiały dla innych
sposób. Jednocześnie zaś ten autor
genialnej teorii względności
stwierdził pewnego dnia, iż „od-
kąd do teorii względności zabrali
się matematycy, przestałem ją ro-
zumieć”. A może najbardziej mo-
że zaskoczyć jego stwierdzenie, iż:
„Tylko dwie rzeczy  są nieskończo-
ne – Wszechświat oraz ludzka głu-
pota, choć nie jestem pewien co
do tej pierwszej”. 

W ydaje mi się, że dla od-
miany tę ostatnią tezę
można polecić do grun-

townego zastanowienia zarówno
autorowi kontrowersyjnego pod-
ręcznika szkolnego do przedmio-
tu Historia i Teraźniejszość (HiT)
profesorowi Wojciechowi Rosz-
kowskiemu, jak i ministrowi edu-
kacji Przemysławowi Czarnkowi.
Nie jestem ekspertem w dziedzinie
podręczników, więc nie spróbuję
nawet zrecenzować dzieła prof.
Roszkowskiego, który znany był
do niedawna wyłącznie jako bar-
dzo solidny historyk, ale w owej
książce, napisanej dla uczniów,
sam się okazał niespodziewanie
recenzentem i to w dziedzinie mu-
zyki, krytykując powszechnie
uznane już wiele lat temu mło-
dzieżowe grupy, w dawnej no-

menklaturze zwane zespołami
mocnego uderzenia.

P rofesor odniósł się też kry-
tycznie do nienaturalnych
metod ludzkiego rozrodu.

Być może, preferuje tylko takie,
które propagowane są w filmach
pornograficznych. Jeśli tak jest,
ja akurat wcale nie miałbym mu
tego za złe. Inna sprawa, że lu-
dzie wyjątkowo złośliwi potrafią
szargać świętości i pisują na Face-
booku, że negatywnym przykła-
dem dla konserwatystów, trzy-
mających się ściśle utrwalonej tra-
dycji, może być nawet Jezus Chry-
stus, z uwagi na nienaturalne po-
częcie. I tak można toczyć dysku-
sje światopoglądowe w nieskoń-
czoność – o której nader celnie wy-
powiedział się Einstein. 

N ie wiem, dlaczego wobec
nawoływania do większej
religijności w szeregach

polskiej młodzieży, minister edu-
kacji – w porozumieniu z księdzem
Prymasem – nie zaproponuje Biblii
jako lektury obowiązkowej w szko-
łach – i to nie tylko w naszym ro-
dzimym języku. Choć z drugiej
strony nie mam pewności, czy mło-
dzież potrafi precyzyjnie powie-
dzieć, czym Stary Testament różni
się od Nowego Testamentu i co jest
Pismem Świętym, a co nie jest. Fa-
chowiec w tej dziedzinie, ks.
Edward Staniek twierdzi, że „inne
jest podejście do Biblii, a inne do Pi-
sma Świętego”. A jakże młodym
ludziom wytłumaczyć, że katolic-
ka odmiana chrześcijaństwa jest
lepsza od protestanckiej? Tym bar-
dziej, że w głowach miesza nam
ostatnio również zwierzchnik Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego – metropolita Sa-
wa, który na łamach tygodnika
„Polityka” przypomina, że Miesz-
ko został najpierw ochrzczony w

obrządku bizantyńskim. Ten ob-
rządek miał zapoczątkować chrze-
ścijaństwo na ziemiach polskich i
dopiero w 966 dokonano ponow-
nego chrztu, który był zapewne
bardziej wyborem politycznym niż
religijnym. Dziś aż głupio byłoby
zatem usłyszeć, że w wyznaniu
wiary zaczęliśmy być wcześniej za-
nurzeni we wschodnią wersję niż
główny obecnie  wróg publiczny
Europy Władymir Władymirowicz
Putin. I wstyd przyznać po ponad
tysiącu lat polskości, iż na niwie

chrześcijaństwa zaczęliśmy niemal
od początku kręcić interesy z tak
krytykowanymi dzisiaj przez nasze
czynniki oficjalne Niemcami. Bo
choć wiadomo było, że wszystkie
drogi prowadzą do Rzymu, to jed-
nak ta przez Święte Cesarstwo Na-
rodu Niemieckiego wydawała się –
zwłaszcza Bolesławowi Chrobre-
mu – najdogodniejsza. 

Z a niedługo mamy początek
nowego roku szkolnego,
więc dobrze byłoby ustalić

na najwyższym szczeblu, czy ów

nowy przedmiot, któremu prof.
Roszkowski poświęcił swoją księgę
mądrości – to HiT czy kit? Bo zda-
nia nauczycieli są cokolwiek roz-
bieżne. A i sam minister Czarnek
okazuje się tak wielkim wolnomy-
ślicielem, iż przypomina, że nie
jest to podręcznik obowiązkowy.
Jak w takiej sytuacji pojąć, ku cze-
mu ma zmierzać polska szkoła i ja-
ka myśl przewodnia powinna być
wykładana, a nade wszystko w ja-
kim rozumieniu młodzież ma być
uczona historii? 

W idząc, jakie problemy
wyrastają nieoczekiwa-
nie przed polską szkoła i

korpusem nauczycielskim, nie bez
zdumienia obserwuję, że moje
wnuki jakoś bez problemów znala-
zły się w nurcie nauki brytyjskiej i
amerykańskiej i mają poglądy,
uwzględniające nie tyle zaścianek
parafialny, ile uniwersalizm świa-
towy, co może niektórym rodzi-
mym tradycjonalistom trącić nieco
kosmopolityzmem. I tak jak kie-
dyś ktoś chciał wysyłać księży na
Księżyc, to teraz kosmopolitów wy-
syłałby ogólnie w Kosmos. 

J a się współczesnej młodzieży
nie dziwię i w pełni akceptu-
ję, iż narzeczony jednej z mo-

ich wnuczek kombinuje z Elonem
Muskiem i naprawdę już niedłu-
go dostanie się do bardzo wysokich
sfer niebieskich, bo jest już w jego
grupie, która ma udać się właśnie
na Księżyc. 

S wego czasu wielki zwolennik
postępu, król Stefan Batory
miał powiedzieć do młodego

Jana Karola Chodkiewicza: „Disce
puer latine, ego faciam te Mości Pa-
nie” (ucz się, chłopcze, łaciny, a zro-
bię cię Mości Panem”. No cóż, Bato-
ry dostosowywał się do ówczesnego
poziomu nauki, uważając, że język
łaciński jest kluczem do zdobywa-
nia życiowych mądrości. Troszkę
się od tamtego czasu zmieniło, po-
dróżującym po świecie Polakom
poszerzyły się horyzonty i nawet
minister Czarnek wespół z prof.
Roszkowskim raczej nie będzie w
stanie ich zawęzić. Być może, szyku-
jący się właśnie do strajku nauczy-
ciele powiedzą ministrowi: „Disce
Czarnek...  A czego on ma się na-
uczyć, to już oni najlepiej wiedzą.

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

9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie została podpisana umowa
przekazująca Gminie Lesznowola dofi-
nansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł
na budowę ulicy Krzywej w Jazgarzewsz-
czyźnie.

Dofinansowanie zostało przyznanie w ra-
mach Instrumentu wsparcia zadań ważnych

dla równomiernego rozwoju województwa ma-
zowieckiego. 

Ulica Krzywa jest drogą gminną, zadanie
inwestycyjne zakłada budowę drogi o na-
wierzchni z kostki brukowej wraz z chodni-
kiem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją
deszczową. Całkowity koszt tej inwestycji to 
4 762 168,86 zł.

Dofinansowanie
na budowę 
ulicy Krzywej
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Tradycyjnie już w ramach pożegnania lata zaprasza-
my na wycieczki po Ursynowie. Cieszą się one nieusta-
jącą popularnością. Każdorazowo uczestnicy poznają
historię miejsc i obiektów znajdujących się na terenie
Ursynowa. 

W tym roku organizujemy wycieczki: rowerową pn. “Dawne
dzieje Ursynowa sprzed wielkiej płyty” (4 września) oraz pieszą pn.
“Utopijny Ursynów w realiach PRL-u” (8 września). Przewodnikiem
na obu wycieczkach będzie Mariusz Prządak. Zapisów nie ma – wy-
starczy zgłosić się na miejscu zbiórki.

Pierwsza z wycieczek - rowerowa pn. “Dawne dzieje Ursynowa
sprzed wielkiej płyty” odbędzie się 4 września (niedziela). Trasa wy-
niesie ok 15 km, a potrwa ok. 2 godz. Zbiórka i start o godz. 14. 00
przy kościele św. Katarzyny (ul. Fosa 17).

Będzie to rowerowa eskapada śladem ostańców ursynowskich
wsi, a trasa poprowadzi śladem najdawniejszych dziejów ziem po-
łożonych na terenie dzielnicy Ursynów. Jadąc wzdłuż skarpy war-
szawskiej uczestnicy poznają historie magnackich rezydencji pała-
cowo-parkowych, takich jak: Gucin Gaj, „Roskosz” oraz Natolin.

Bohaterami wycieczki będą m.in.: Stanisław Kostka-Potocki, Ju-
lian Ursyn Niemcewicz, August Czartoryski i Andrzej Ciołek. Od-
najdziemy również relikty dawnych wsi: Służew, Wolica, Moczydło
oraz Imielin.”

Na drugą – pieszą pn. “Utopijny Ursynów w realiach PRL-u” za-
praszamy 18  września (niedziela). Trasa wyniesie ok. 5 km i potrwa
2 godz. Zbiórka i start o godz. 14.00 przy Domu Sztuki ( Al. KEN 14).

45 lat temu w błysku fleszy pierwsi lokatorzy wprowadzili się do
pierwszych bloków osiedla Ursynów. 8 stycznia 1977 roku z gospo-
darską wizytą na sztandarowej budowie PRL-u pojawił się towarzysz
Edward Gierek. Na Ursynowie miało być inaczej niż na typowych
dla tamtego okresu blokowiskach. Tutaj miał się dokonać najwięk-
szy eksperyment urbanistyczny i architektoniczny w powojennej
Warszawie. Planowano stworzyć nie kolejne osiedle, ale utopijne
„miasto przyszłości”.

Ursynów był też tematem piosenek. Tak w 1980 roku o młodej
dzielnicy śpiewał Krzysztof Krawczyk:” Podpisane papierki, usunię-
te usterki. Klucze masz. Do mieszkania swojego, czyściutkiego, no-
wego prosto gnasz. Wokół zieleń i ławki, sauna, pralnia, huśtawki.
O tym wiesz. I przedszkole i szkoła, pełno dzieci dookoła. Twoje też.
Ursynów Cię wita chlebem i solą. Mieszkańca, kolegę, sąsiada. To
nasze osiedle jasne, wesołe. Dziś Twoim domem jest”.

Na spacerze uczestnicy zweryfikują tekst tej piosenki z realiami bu-
dującego się Ursynowa. Zobaczą jak wyglądały pierwsze lata „osie-
dla zawiedzionych marzeń i zawiedzionych marzycieli.” Dowiedzą
się, z jakimi problemami musieli się zmierzyć pierwsi mieszkańcy Ur-
synowa. Jakie usterki w mieszkaniach były najbardziej uciążliwe?
Gdzie robili zakupy? Jak spędzali czas wolny? Jak rozwijała się ko-
munikacja miejska? Co ma wspólnego Raisa Maksimowa Gorbaczo-
wa z Janosem Kadarem? Jaki obraz życia na Ursynowie wyłaniał się
z reportaży w ówczesnej prasie? Przekonają się, czy rację miał
Krzysztof Krawczyk, czy Brygada Kryzys w „Radioaktywnym bloku”:
„ Beton, beton, dom, dom, winda, dom, dom, beton, ściana, beton,
beton, dom, sklep, beton, praca, dom, Radioaktywny blok!”.

Garażówki organizowane na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów cieszą się ogromną popularnością.
Na kolejną zapraszamy w niedzielę, 4 września, w
godz. 10.00-16.00. Rejestracja na to wydarzenie rusza
w piątek, 26 sierpnia. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Liczba miejsc dla wystawców jest ogra-
niczona. Kolejne garażówki planowane są: 2 paździer-
nika, 6 listopada i 4 grudnia.

Jak zgłosić chęć udziału 
Rekrutacja rozpoczyna się 26 sierpnia (piątek), a zakończy w mo-

mencie wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż 2 września
(piątek), o godz. 15.00. Prowadzona będzie głównie drogą elektro-
niczną. Należy wypełnić i podpisać Kartę Rejestracyjną, a następ-
nie wysłać na adres: garazowka@ursynow.pl.  Brak karty będzie
równoznaczny z niewpisaniem na listę wystawców. Oryginał Kar-
ty Rejestracyjnej musi być dostarczony organizatorowi najpóźniej
w dniu Ursynowskiej Wyprzedaży Garażowej.

Możliwa będzie także rejestracja osobiście w siedzibie Urzędu Dziel-
nicy Ursynów przy al. KEN 61 (w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00).

Po otrzymaniu ważnego zgłoszenia urząd przekaże wystawcy in-
formację o numerze jego stanowiska na parkingu. Wpisy na listę wy-
stawców dokonywane będą według kolejności zgłoszeń.

Najważniejsze zasady
Wejście oraz wjazd samochodem wystawców na urzędowy par-

king możliwy będzie w godz. 9.00 -10.00. Samochody po rozpako-
waniu będą musiały opuścić teren wyznaczony na garażówkę. Po-
nowny wjazd po rzeczy możliwy będzie od godz. 15.30. Miejsca wy-
stawców, którzy nie pojawią się do godz. 10.30 mogą być udostęp-
nione osobom oczekującym na wolne miejsca.

Wystawcy zobowiązani są, po zakończeniu garażówki, do pozo-
stawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym
stanie. Zabronione jest również pozostawianie niesprzedanych
rzeczy przy koszach na śmieci.

Wszystkich uczestników obowiązywać będzie regulamin do-
stępny na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów. 

Zwiedzanie Ursynowa

Ursynowska garażówka

W związku z rocznicą 45-
lecia Ursynowa ruszyła
akcja uwiecznienia ursy-
nowskiej sceny hip-hop-
owej. Powstaje mural pre-
zentujący najbardziej zna-
ne płyty wykonawców
związanych z naszą dziel-
nicą. Wykona go świato-
wej sławy artysta Daniel
Kaliński „Chazme718”.
Odsłonięcie muralu plano-
wane jest 5 września.

Mural z historią w tle
Mural powstaje na murze

znajdującym się przy Szkoły

Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 330, od strony
ul. Migdałowej (na wysokości nr
4). Jego powierzchnia wynosi
ok. 190 m2.

To właśnie z Ursynowa wywo-
dzą się artyści sceny hip-hop-
owej znani w całej Polsce i na
świecie, występujący w takich
składach jak Molesta, Pło-
mień’81 czy Dixon37. Mural na-
wiązuje nie tylko do przeszłości
muzycznej, ale także do historii
dzielnicy, poprzez napis Ursy-
nów wykonany taką samą
czcionką, jak słynny neon na bu-
dynku Megasamu.

Mural został zaprojektowany
i zostanie wykonany przez arty-
stę, który zdobył sławę na całym
świecie. Daniel Kaliński „Cha-
zme718” tworzył swoje dzieła
m. in. w Stanach Zjednoczonych,
Włoszech, Węgrzech czy na Taj-
wanie, ale pierwsze kroki sta-
wiał na Ursynowie. Do współ-
pracy zaprosił także znanego ar-
tystę, Jakuba Bitkę aka BIKO.

Hip-Hop Festiwal
Prace będą trwały ok. 3 tygo-

dni i powinny zakończyć się 5
września, czyli tuż przed hip-h-

opowym świętem dzielnicy.
Pierwsza edycja Nasz Hip-Hop
Festiwal odbędzie się w piątek, 9
września w Arenie Ursynów.
Wystąpią tam min. takie gwiaz-
dy jak Peja, Hemp Gru, Dixon37
czy Polska Wersja. Wstęp jest
darmowy, ale obowiązywać bę-
dą wejściówki. Sam festiwal swo-
ją obecnością uświetni wielu ra-
perów i DJ-ów pochodzących z
Ursynowa lub przyjacielsko z
nim związanych.

Festiwal jest realizacją zwy-
cięskiego projektu z Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza. 

Powstaje nowy mural

Zbliża się wielki finał te-
gorocznej edycji konkursu
Warszawa w kwiatach.
Komisja konkursowa spo-
śród kilkuset zgłoszeń wy-
brała najpiękniejsze sto-
łeczne balkony, ogrody i
skwery. Ogłoszenie zwy-
cięzców nastąpi już w naj-
bliższą niedzielę, 28 sierp-
nia, podczas kwietnego
pikniku.

39. edycja konkursu Warsza-
wa w kwiatach dobiega końca.
Od wiosny stołeczny Zarząd Zie-
leni zrealizował warsztaty i wy-
kłady dla setek mieszkańców
oraz wysiał kilka łąk kwietnych

w różnych częściach miasta, a
działające łąkomaty w Kamie-
niu i na Jazdowie wydały w su-
mie ponad 140 kg nasion dla
mieszkańców. Przyszedł czas na
finał wydarzenia.

– Warszawa w kwiatach to
konkurs z długoletnią historią.
Od tego roku jego formalnym
organizatorem jest Zarząd Ziele-
ni. Na co dzień pracuje tam po-
nad 80 ogrodników, którzy dba-
ją o stołeczne ukwiecenia – mó-
wiła Magdalena Młochowska,
dyrektor koordynator ds. zielo-
nej Warszawy. – Ale warszaw-
scy ogrodnicy to nie tylko pra-
cownicy ZZW. To także ci miesz-

kańcy miasta, którzy na co dzień
dbają o swoje najbliższe otocze-
nie: balkon, ogródek, podwór-
ko. Warszawa w kwiatach to jed-
na z akcji, w której pokazujemy,
że dla osiągnięcia spektakularne-
go efektu niezbędna jest współ-
praca samorządu z mieszkańca-
mi – dodała.

– Warszawa w kwiatach to
konkurs obywatelski, który nie
odbędzie się bez udziału miesz-
kańców. Co roku, w każdej edy-
cji, odkrywamy coś nowego,
ważnego. Między mieszkańca-
mi tworzą się przyjaźnie, rodzą
się więzi społeczne. To jego do-
datkowy walor – mówiła Beata
Michalec, członkini Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy i prze-
wodnicząca jury konkursowe-
go, przypominając jednocześnie,
że Warszawa jest jedyną euro-
pejską stolicą, która prowadzi ta-
ki konkurs.

– Warszawa w kwiatach to naj-
piękniejszy konkurs w stolicy. Cie-
szę się, że jest tak popularny i że w
taki sposób możemy angażować
warszawiaków w ukwiecanie
miasta. To konkurs, który łączy
samorząd i mieszkańców – mó-

wiła Renata Niewitecka, przewod-
nicząca Komisji Ochrony Środowi-
ska w Radzie m.st. Warszawy.

W tegorocznej edycji konkur-
su spłynęło niemal 200 zgłoszeń,
najwięcej z dzielnic Praga-Połu-
dnie i Targówek. Ogłoszenie wy-
ników nastąpi w niedzielę, 28
sierpnia w otoczeniu Pawilonu
Edukacyjnego Kamień. Podczas
wyjątkowego święta kwiatów
zaplanowano wiele atrakcji dla
mieszkańców i gości przebywa-
jących w tym czasie w stolicy.

W planie m.in. koncert Sinfo-
nii Varsovii, teatralny performan-
ce „Flower Power” Fundacji
Sztuka Ciała, wspólne plecenie
wianków, plener malarski, a tak-
że możliwość pobrania bezpłat-
nych sadzonek kwiatów. Kamień
warto tego dnia odwiedzić z jesz-
cze jednego powodu – jego wy-
jątkowej kwietnej odsłony spe-
cjalnie na ten dzień.

Wyniki tegorocznego konkur-
su Warszawa w kwiatach zosta-
ną także opublikowane na Face-
booku Zarządu Zieleni m.st.
Warszawy oraz na profilu War-
szawa w kwiatach.

A d a m  P r z e g a l i ń s k i

ZUS przestrzega przed oszustami, któ-
rzy podają się za pracowników Zakła-
du i proponują załatwienie formalno-
ści związanych z 14. emeryturą. O
„czternastkę” nie trzeba wnioskować,
bo to dodatkowe roczne świadczenie
będzie wypłacane z urzędu.

„Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo
pseudousługi +na pracownika ZUS+ mogą
skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z
dowodu osobistego bądź numeru rachunku
bankowego. Pretekstem do nieuczciwych
praktyk może być zbliżający się termin wy-
płaty czternastych emerytur” – mówi Grze-
gorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Wypłata 14. emerytury rozpocznie się 25
sierpnia i nie trzeba w związku z tym składać
żadnych pism, formularzy czy wniosków.

„Pracownicy ZUS nie odwiedzają emery-
tów, rencistów i innych świadczeniobior-
ców w domach i nie proponują płatnych
usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby
podszywające się pod pracowników Zakła-
du proponują szybkie załatwienie formalno-
ści” – podkreśla przedstawiciel ZUS.

„Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku,
żądanie danych osobowych lub bankowych

powinna być sygnałem ostrzegawczym. Je-
śli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwo-
ści to rozsądne będzie powiadomienie poli-
cji i najbliższej placówki ZUS” – dodaje.

Co do zasady przedstawiciele ZUS nie od-
wiedzają klientów w domach lub w miejscu
pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania
zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów
kontroli u płatników składek. Podczas takich
odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legi-
tymację służbową bądź z odpowiednim wy-
przedzeniem powiadomić o takiej wizycie.

Nie pobierają również żadnych opłat i nie żą-
dają żadnych gratyfikacji finansowych.

W tym roku tzw. czternastki trafią do 9
mln emerytów, rencistów i innych osób po-
bierających świadczenia długoterminowe, w
tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymu-
ją świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pie-
niężnego będą mieli emeryci i renciści, któ-
rym te świadczenia przysługują na 24 sierp-
nia, czyli dzień poprzedzający pierwsze prze-
lewy i przekazy. Czternastka będzie zwolnio-
na z podatku dochodowego, a wyniesie na
rękę 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych terminy wypłat czternastki to
25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20
września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą
liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość
emerytury bądź renty nie jest wyższa niż
2900 zł brutto. W przypadku osób, które
mają przyznane świadczenia w wysokości
między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto,
czternasta emerytura będzie zmniejszana
na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Stąd
minimalna wartość dodatkowego świadcze-
nia wyniesie 50 zł.

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc

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

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

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

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

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

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

Ukraińskie Kino Letnie
Zapraszamy na Ukraińskie Kino Letnie. Pokazy odbędą się 

w środy:
31.08.2022 - ,,Atlantyda’’
07.09.2022 - ,,Moje wspaniałe życie’’
Filmy rozpoczną się o godzinie 21:00
Projekcje będą miały miejsce w samym centrum Mokotowa,

na Skwerze AK Granat. Jest to przepiękne, zielone miejsce, w któ-
rym każdy wypocznie przy świetnym filmie! 

Każdy film zostanie wyświetlony z napisami rosyjskimi lub
ukraińskimi. Wstęp bezpłatny.

Organizator zapewni leżaki oraz dostęp dla osób z niepełno-
sprawnościami. Projekcje są finansowane ze zbiórki na portalu
zrzutka.pl, prowadzonej przez Centrum Pomocy Mokotów.

3 EKO Bieg i EKO Marsz Mokotów 2022 przed nami
Drodzy biegacze i fani nordic walking, zapraszamy 27 sierp-

nia do biegania na Siekierkach, gdzie w rejonie Wału Wiślane-
go na obszarze Natura 2000 wytyczona została trasa biegu. Biu-
ro zawodów, start i meta biegu przy ul. Rodzynkowej – Wał Za-
wadowski.

– Dystans 5 km
– Kategorie wiekowe
– Medal i pakiet dla każdego uczestnika
– Opłata startowa 30 zł
Zapisy na stronie www.biegi.waw.pl.

Dreszer Jazz
W sobotę odbędzie się ostatni koncert w Parku Dreszera. Dre-

szer Jazz to jazzowa scena muzyczna działająca w Warszawie od
2010 roku. 27 sierpnia wystąpią The Warsaw Dixielanders.

Park Dreszera (pomiędzy ulicami: Puławską, Odyńca, Krasic-
kiego i Ursynowską), godz. 17.00. Wstęp wolny!

Letnie Koncerty Promenadowe
Przed nami ostatni koncert. W niedzielę o godz. 12.00 okolice

Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko wypełnią dźwięki muzyki! 
Na wszystkie koncerty wstęp wolny! W przypadku złej pogo-

dy, koncerty odbywają się w sali koncertowej Pałacu Szustra.
Wydarzenie finansuje Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warsza-

wy, realizacja Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna we współpra-
cy z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym im. Stanisława
Moniuszki.

Piknik „Czas na trening”
Zapraszamy wszystkich małych i dużych wraz z całymi rodzi-

nami na piknik „Czas na trening”, który odbędzie się 3 września
2022 r. na terenach wokół OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej
2a. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Ruszamy o godzinie 14.00 z super atrakcjami. W namiotach,
w których prezentować się będą kluby sportowe, można dowie-
dzieć się więcej o ich ofercie oraz zapisać dzieci na zajęcia.

W tym roku będą z nami następujące kluby sportowe: Funda-
cja Roberta Korzeniowskiego, K.S.Delta Warszawa, Fundacja
Hasten, Hand to Hand1, UKS Sadyba, MKŁ Strzała.

Zapraszamy do strefy zabaw i konkursów dzieci oraz dorosłych.
Tam będą czekać: gladiator, dmuchańce, tor sprawnościowy Wipe-
-out, fotobudka, sorbet, malowanie buziek oraz koło fortuny dla każ-
dego, kto zbierze 5 pieczątek za aktywności sportowe.

Na scenie odbędą się pokazy taneczne, które nie tylko można
będzie oglądać, ale również wziąć w nich udział. To samo doty-
czy treningów prowadzonych przez Roberta Korzeniowskiego.

Mocne rockowe brzmienie zostawiliśmy na sam koniec, a za-
dba o to zespół 2Late, który zacznie grać o godzinie 18.00.

Współorganizatorami wydarzenia są: KlubDGW, Dowództwo Garni-
zonu Warszawa, OSiR Mokotów, Spółdzielnia Mieszkaniowa Służewiec.

19 sierpnia 1893 urodził się Stefan Starzyński, późniejszy prezes
Koła Przyjaciół Mokotowa a także komisaryczny prezydent Warsza-
wy. Właściciel działki, a z czasem i willi u zbiegu alei Niepodległo-
ści i ul. Szustra dbał o wszechstronny rozwój miasta. Jedną z reali-
zowanych wówczas koncepcji urbanistycznych było stworzenie
trasy NS (bieg dzisiejszej al. Niepodległości, dalej Chałubińskiego
i al. Jana Pawła) a także poprawa warunków nauczania. Przejawem
tego ostatniego jest m. in. budowa nowoczesnej szkoły przy ul.
Różanej (na zdjęciu). ź r ó d ł o  g r a f i k i :  z b i o r y  U D  M o k o t ó w

Kartka z kalendarza

W piątek rano na Kopiec
Powstania wjechał kilku-
dziesięciometrowy dźwig.
Podniósł na linach przygo-
towaną wcześniej kotwicę
- znak Polski Walczącej.
Długo nie można jej było
osadzić na cokole z powo-
du mocnego wiatru. W
końcu ekipa odpowiednio
nakierowała kotwicę i po-
mnik został zamocowany.

Tak zakończyły się prace mo-
dernizacyjne w Parku Akcji „Bu-
rza” pod Kopcem Powstania
Warszawskiego. Na szczycie
wzniesienia powstała dwupo-
ziomowa platforma widokowa,
a teraz zamontowano na niej po-
nownie – po półrocznej nieobec-
ności – odnowiony Pomnik Pol-
ski Walczącej.

Jak powstawał pomnik 
na Kopcu

W 1958 r. w konkursie na Po-
mnik Bohaterów Warszawy zło-
żono pracę, która zakładała prze-
kształcenie miejsca składowania
gruzu Warszawy na Czerniako-

wie w monumentalny pomnik-
-znicz. Autorami projektu byli
krakowscy projektanci: Witold
Cęckiewicz, Helena i Roman
Hussarcy, Maria Ledkiewicz oraz
ich współpracownicy. Jednak aż
do połowy lat 90. Kopiec był jedy-
nie zaniedbanym składem gru-
zu, który nazwę „Kopiec Powsta-
nia Warszawskiego” zyskał do-
piero w 2004 r. Zmiana nazwy to
efekt starań środowiska Świato-
wego Związku Żołnierzy AK, a
w szczególności podpułkownika
Eugeniusza „Kotwy” Ajewskie-
go. Powstaniec i architekt Biura
Odbudowy Stolicy przez ostat-
nich 15 lat życia intensywnie za-
biegał o uporządkowanie terenu
i nadanie mu rangi miejsca pa-
mięci narodowej. Sam Ajewski
ideę stworzenia takiego miejsca
na Kopcu przypisywał przede
wszystkim architektowi Stanisła-
wowi Gruszczyńskiemu, który
tuż po wojnie zainicjował usypa-
nie wzniesienia z gruzów zbu-
rzonej stolicy.

W pierwotnej wersji pomnik
ustawiono jako obiekt tymczaso-

wy na dwóch stalowych słupach.
Po kilku latach odnowiono go i
wykonano betonowy cokół. No-
wa podstawa pomnika ma oko-
ło 4 metry wysokości i składa się
z wielu pionowych prętów zbro-
jeniowych, wśród których
umieszczono słupy podtrzymu-
jące znak Polski Walczącej.

Szczyt Kopca po 
modernizacji parku

Plac na szczycie Kopca jest
jednym z głównych miejsc ob-
chodów rocznic wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Zgod-
nie z projektem, zwieńczenie
wzniesienia wymodelowano w
kształcie foremnego stożka. We
wnętrzu powstał dwupoziomo-
wy kolisty plac, którego prze-
strzeń sprzyja skupieniu, reflek-
sji i integracji użytkowników.
Oprócz pomnika, w centralnym
punkcie platformy widokowej
znajduje się także półtorame-
trowy uskok eksponujący gruzy
zburzonej Warszawy. Pomnik
został przeniesiony na zachod-
nią oś widokowo-kompozy-
cyjną, czyli w miejsce wskazane
w „Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego re-
jonu ulicy Bartyckiej”.

W pobliżu pomnika powsta-
ło miejsce na ognisko pamięci.
Ogień będzie tam rozpalany na
dwa dni w roku – w rocznicę wy-
buchu i zakończenia powstania.
Natomiast od 1 sierpnia do 2
października, czyli przez 63 dni,

monument będzie podświetla-
ny w sposób imitujący płomień.

Postęp prac 
modernizacyjnych

Teren w parku został odpo-
wiednio uformowany i przygoto-
wany do nasadzeń. Część z nich
została już wykonana. Obecnie
zakładane są trawniki. Rozpo-
częto również przygotowania do
budowy kładki, która będzie po-
prowadzona w koronach drzew.
Wykonano też część ścieżek spa-
cerowych, a w miejscu gdzie po-
wstanie plac zabaw, zamonto-
wano ozdobne pnie.

Gruz ze zburzonej podczas
wojny stolicy jest rozmieszcza-
ny m. in. wzdłuż edukacyjnej
ścieżki prowadzącej na szczyt
Kopca. Do zamontowania szy-
kowane są gabiony – specjalne
kosze, w których eksponowa-
ne będą bryły. Na Kopcu znala-
zły się już także poprzeczne ta-
my z chrustu, które stabilizują
wzniesienie oraz stanowią ele-
ment ozdobny.

Budowa parku pod Kopcem
Powstania Warszawskiego reali-
zowana jest w ramach projektu
unijnego nr POIS.02.05.00-00-
0116/16 pn. Utworzenie terenów
zieleni o symbolice historycznej
na obszarze m.st. Warszawy,
współfinansowanego z Fundu-
szu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
K a r o l i n a  K w i e c i e ń - Ł u k a s z e w s k a

Symbol Polski Walczącej wraca na
Kopiec Powstania Warszawskiego
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Atrakcje letniego popołudnia
Placyk obok zadrzewień Lasku Brzo-

zowego ponownie przyciągnął licznych
ursynowian. Dzień gorący, ale żar nie
był szczególnie dokuczliwy. Słońce już
zaczęło się chować poza okoliczne do-
my, a poza tym obecność wielu drzew
i bujnej zieleni powodowały, że tempe-
ratura aż tak bardzo nie przeszkadzała.
Właśnie w pobliżu tych drzew rozsta-
wiono wystawę fotogramów i repro-
dukcji zdjęć z okresu poprzedzającego
powstanie znanego nam Ursynowa i
początków jego budowy. Zdjęcia wy-
woływały spore zainteresowanie. Nic
dziwnego, dla dużej części starszego
pokolenia początki budowy to jakby
całkiem niedawno. Choć czas płynie
przecież szybko, starsze obrazy trwają
w pamięci dosyć długo. - O, popatrz,
tory kolejki do Piaseczna - zwrócił się
mocno siwy pan Jan do również leciwe-
go kolegi. - I tu, tu jest ulica Macieja
Wierzbięty. Dzisiaj jej nie ma, ale kiedyś
prowadziła z Puławskiej w kierunku
obecnej Surowieckiego. To już chyba z
pięćdziesiąt lat minęło! - zafrasował się
pan Jan. Do zdjęć co chwila ktoś pod-
chodził, czasem jakaś grupka chwilę
dyskutowała, ale zaraz znów udawała
się w kierunku parkietu albo ogródka
gastronomicznego. 

Ogródek gastronomiczny cieszył się
sporą frekwencją. Zapewniał zestaw
standardowy, czyli kiełbaski z grilla,
różne napoje, lody, słodycze - jak na
taki upał okazał się wystarczający. Na
leżakach i pod daszkami siedziało cał-
kiem dużo osób, ale nie tylko tych spra-
gnionych posiłku. W sumie tańce, do-
stosowane do upodobań, umiejętno-
ści i jakichś stylów indywidualnych, w
letnie popołudnie wymagało sporo wy-
siłku, a odpoczywający byli głównie w
wieku dojrzałym i innym senioralnym.
Na leżaczkach można było pogawę-
dzić, a poza tym popatrzeć na znajo-
mych jak tańczą i samemu poddać się
błogiemu relaksowi. Tym bardziej, że
nie było przecież obowiązku konsump-
cji, a woda do picia była dostępna bez
ograniczeń.

Organizatorzy imprezy wyszli na-
przeciw potencjalnym spragnionym,
zapraszając beczkowóz z “warszawską
kranówką”. To był strzał w dziesiątkę
Warszawskich Wodociągów. Do smacz-
nej wody, i to za darmochę, chwilami
stała spora kolejka. - Mama, ja chce lać
wodę, ja chce lać, mama!!! - domagał się
niewiele ponad dwuletni Jacuś, stojąc
na paluszkach z wyciągniętymi rącz-
kami z kubkiem jednorazowym, nie po-
mny, że do kranów dosięgnąć może,
ale odkręcić już nie potrafi. Wyrozu-
miała mama zdecydowała się na kom-
promis. Odkręciła kran i dopilnowała,
żeby woda nie przelała się. Odchodząc
Jacuś skomentował: “Ja sam nalałem,
sam nalałem!”, i wszyscy byli już zado-
woleni. Wypił kilka łyków, postawił ku-
bek na trawie i pobiegł w kierunku zjeż-
dżalni dla dzieci.

Nadmuchiwana, plastikowa, koloro-
wa zjeżdżalnia na dmuchanym zamku
była absolutnym hitem dla licznej dzie-
ciarni. Po schodkach, również nadmu-

chiwanych, trzeba było wejść wysoko i
stamtąd bardzo bezpiecznie zjechać z
prawej lub lewej strony, żeby nie było
kolizji z wchodzącymi.  Prawie cały czas
stała kolejka, gdyż ze względów bez-
pieczeństwa obsługa wpuszczała jed-
norazowo tylko po kilkoro dzieci. Już
sam fakt konieczności poczekania w
kolejce pogłębiał emocje i radość w trak-
cie szaleńczego zjazdu. Zjeżdżanie i do
kolejki, zjazd i do kolejki, i tak sporo
razy. A potem znów na parkiet, poska-
kać przy muzyce, albo nawet tylko po-
dreptać przy mamie lub tacie.

Tańce ponad wszystko
Parkiet taneczny był czasem luźniej-

szy, czasem prawie przepełniony, ale
ani razu nie świecił pustką. Już od sa-
mego początku, gdy tylko rozbrzmiały
dźwięki muzyki, najpierw pojawiły się
dzieci, potem pierwsze osoby dorosłe,
wreszcie sporo par. No i po kilku mi-
nutach deski były wypełnione tańczący-
mi. Nikt nie narzucał stylu i popraw-
ności kroków, ważne było zachowanie
odpowiedniego dystansu od sąsiadów,
żeby się nie podeptać, a poza tym - jak
kto chciał i jak umiał. Technikalia mu-
zyczne skutecznie obsługiwał didżej.
Organizatorzy zadbali by pojawiła się
również swoista wartość dodana po-
tańcówki. Była nią nauka tańca prowa-
dzona przez instruktorkę panią Karoli-
nę ze szkoły Paso, wraz z asystującą pa-
nią Arleną, zajmującą się również kon-
feransjerką. 

Właśnie rozpoczynała się nauka tań-
ca dla dzieci. Pani Karolina z mikrofo-
nem w ręku zachęcała maluchów, tro-
chę jakby speszonych czymś nowym na
deskach: - Zaraz będziemy bawić się
razem, będziemy tańczyć. Liczę do dzie-
sięciu i zaczynamy - dziesięć, dziewięć,
osiem, ... Kilkoro same, kilkoro z tatu-
siem czy mamusią za rączkę, nawet po-
jawiło się kilka osób dorosłych bez dzie-
ci. No a co, nauka tańca to poważna
sprawa i umiejętność, a uczyć się z
dziećmi może być nawet łatwiej. -Rącz-
ki do przodu, rączki z powrotem, rącz-
ki do góry i z powrotem. Świetnie, bar-
dzo dobrze - dopingowała pani Karoli-
na. - Teraz nogi - proszę do przodu i w
bok, do przodu i w bok... Stopniowo
udawało się coraz lepiej i to samo od-
czuwały maluchy, bardzo ochoczo ćwi-

cząc ruchy. A po nauce nagrody! Dzie-
ci otrzymały drobne upominki i ma-
skotki, więc były dodatkowe powody
do zadowolenia. No i świadomość, że
nauczyły się tańczy!

A swoją drogą, taneczna aktywność
dzieci jest swoistym fenomenem. Pod-
czas wszystkich dotychczasowych fol-
kowych imprez Muzycznego Lata na
Ursynowie obserwuję zadziwiającą ak-
tywność taneczną maluchów, nawet
tych ledwo chodzących, oczywiście z
zachętą rodziców, prowadzeniem za
rączkę. Ale widać jak znakomicie uczą
się nawzajem od siebie, naśladując ru-
chy innych dzieci. Poza tym, są “bez
obciachowe” - na imprezach wchodzą
jako pierwsze na parkiet, czekają
wręcz na muzykę, nie widać jakiego-
kolwiek skrępowania czy wstydu przed
jakby to nie było występem publicz-
nym. U trochę starszych widać, że cał-
kiem skutecznie podpatrywały rodzi-
ców czy jeszcze starsze rodzeństwo,
próbując odtwarzać nieraz całkiem
udanie bardziej zaawansowane ruchy
i gesty taneczne. 

Podczas całej imprezy wszyscy -
mniej lub więcej - tańczyli. A po zmro-
ku, gdy już zrobiło się nieco chłodniej,
zabawa stałą się jeszcze bardziej inten-
sywna. To zasługa zarówno prowadzą-
cych imprezę, jak i świetnej muzyki do
tańca. Znane i ukochane przeboje robi-
ły swoje. A Abba, Michael Jackson, licz-
ne polskie przeboje, również utwory
najnowsze, rozgrzewały wszystkich bar-
dzo skutecznie. 

Wszyscy chętnie tańczą
Rozmawiam z panią Arleną, która

podczas sobotnich tańców zajmowała
się konferansjerką, ale również asysto-
wała przy nauce tańców. - W tym roku
prowadzę tańce na Ursynowie pierw-
szy raz, poprzednio był tu nasz kolega
- wyjaśnia pani Arlena. - W ogóle na Ur-
synowie prowadziłam już imprezy,
choćby w ubiegłym roku. A publicz-
ność jest świetna. Są stali bywalcy, są
tacy, których znam już z widzenia. I
seniorzy i rodzice z maluchami, sporo
młodych par. Ogólnie jest bardzo dużo
ludzi, to zdecydowanie na plus. Aż
dziw bierze, że tak gorąco, a tyle ludzi
przychodzi. Widać, że inicjatywa tej
imprezy się sprawdza. Ludzie przycho-

dzą, jest ich bardzo dużo i tańczą do sa-
mego końca, wręcz nie chcą wycho-
dzić. Naprawdę polecam, uważam, że
każdy powinien tu wpaść na taką im-
prezę. Muzyka jest taka, żeby dobrać
dla każdego i każdy zdecydowanie
znajdzie coś dla siebie. A poza tym, że
jest sam taniec w sobie, każdy może
się poruszać, to mamy jeszcze naukę
tańca, mamy animację dla dzieci. Dzi-
siaj uczyliśmy dzieci jak tańczyć cza
cza i bardzo im się to podobało.

- A jak ocenia pani zainteresowanie
starszych nauką tańca ?- dopytuję. -
Różnie to bywa. Są tacy, którzy wolą w
tym czasie usiąść i odpocząć sobie chwi-
lę, ale są i tacy, którzy dzielnie na naukę
tańca przychodzą. Zdarzają się nawet
osoby, które mówią, że kilkadziesiąt lat
temu trenowały jakiś tam taniec, i są
szczęśliwi, że tutaj jeszcze mogą poka-
zać swoje umiejętności. Naukę prowa-
dziła dzisiaj Karolina, ja tylko przy tym
asystowałam. Również dla dorosłych
była cza cza, rock and roll, pochodząca
z Dominikany zmysłowa bachata. Zain-
teresowanie bardzo duże i przekrój wie-
kowy tak samo, i dzieciaki i starsi. A w
ogóle na Ursynowie jest znakomita at-
mosfera. Uważam, że ze wszystkich po-
tańcówek jakie są organizowane w War-
szawie, to stuprocentowo można po-
wiedzieć, że tu jest najlepsza zabawa.
Ursynów jest aktywny i widać, że oso-
by, które tu mieszkają chętnie korzy-
stają z dostępnych atrakcji. Nie jest tak,
że tylko gdzieś siedzą z boku i się przy-
glądają, choć również są też i tacy, ale
generalnie - przychodzą, żeby aktywnie
uczestniczyć w zabawie. Naprawdę, ta-
kie potańcówki polecam dla każdego -
zachęcała pani Arlena.

Zabawa chyba dla wszystkich była
przednia, zwłaszcza że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie - poczynając od
pikniku gastronomicznego, poprzez
podziwianie starych ursynowskich
zdjęć, spotkania i porozmawiania ze
znajomymi, no i przede wszystkim ta-
niec, taniec, taniec. Stałe grono bywal-
ców to wie. A osoby, które przyszły po
raz pierwszy, na pewno będą zachęco-
ne, by znów przybyć na ursynowską
potańcówkę. Najbliższa okazja już
wkrótce - 10. września w Sadku Nato-
lińskim w tych samych godzinach 17 -
21.30. Zapraszamy!

Ursynowskie potańcówki dla wszystkich
Sobotnie leniwe popołudnie. Delikatne dźwięki muzyki, jakby w
tle, słychać było zaraz po wyjściu ze stacji metra Natolin. Po pra-
wej Lasek Brzozowy, to jakby tam. Podążając alejkami w kierunku
dźwięku, widać ostatnie drzewa parku, za nimi wyłania się ogró-
dek gastronomiczny. Kilka stolików zajętych, kilka wolnych. Sporo
leżaków, w większości z leżącymi ludźmi. Ale w głębi, jakiś ruch.
No tak, to oczywiście parkiet taneczny. A na deskach zadziwiająca
aktywność, jak na środek sezonu urlopowego i środek weekendu.
Sporo par dorosłych, ale również tańczący single, sporo dzieci.
Wszyscy tańczą w swoisty sposób - jak kto potrafi. Ale w pobliżu
parkietu też sporo się działo.
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Na katolickim cmentarzu powązkow-
skim w Warszawie, w odległej kwate-
rze (227) pod skromną płytą nagrob-
ną spoczywa Karol Jaroszyński, naj-
bogatszy Polak w historii naszego
kraju. Niewielu ludzi wie o jego istnie-
niu, choć powinni, bo osławiony Bill
Gates i inni wielcy finansiści mogliby
robić u Jaroszyńskiego za chłopców
na posyłki. Jaroszyński, niczym an-
tyczny król Midas, zamieniał w złoto
wszystko, czego się dotknął. 

Karol Jaroszyński był jedną z najwybitniej-
szych postaci finansowej oligarchii przedre-
wolucyjnej Rosji. Badanie działań jego syndy-
katu pozwala głębiej zrozumieć relacje między
rosyjskimi i zachodnimi finansistami przed i po
wybuchu Rewolucji Październikowej w 1917
roku oraz pewne aspekty zaplecza finanso-
wego kontrrewolucji i antysowieckiej inter-
wencji wojskowej. Niektóre okoliczności funk-
cjonowania Jaroszyńskiego w latach 1917-
1918 stały się znane dopiero po publikacji
książki pt. „The Allies and the Russian Collap-
se 1917 – 20” (Londyn 1981 r.), autorstwa bry-
tyjskiego dziennikarza Michaela Kettle’a. On
jako pierwszy uzyskał przywilej zapoznania
się z super tajnymi materiałami angielskiego
Gabinetu Wojennego, Ministerstwa Spraw Za-
granicznych oraz wywiadu. Działania syndy-
katu Jaroszyńskiego przyciągnęły uwagę tak-
że sowieckich i rosyjskich badaczy historii. Da-
ne Kettle`a potwierdzają dostępne dokumen-
ty Centralnego Archiwum Państwowego Rosji,
wcześniej bardzo trudno dostępne nawet dla
zaufanych historyków i dziennikarzy radziec-
kich, albowiem teza o Rewolucji Październiko-
wej za pieniądze niemieckie była zbyt kom-
promitująca dla komunistów. 

Wygrał w Monte Carlo 
774 kg czystego złota!

Urodzony 13 grudnia 1877 r. w Kijowie Ka-
rol Jaroszyński pochodził z rodziny polskich
właścicieli ziemskich, którzy posiadali duże
majątki w regionie Winnicy. W 1834 r. ród zo-
stał nobilitowany. Daniel Beauvois – w swojej
pracy pt. „Trójkąt ukraiński” (wyd. IV, Lublin
2018) – zamieścił listę polskich właścicieli
ziemskich na (prawobrzeżnej) Ukrainie, posia-
dających w 1849 r. nie mniej niż 1000 chłopów
pańszczyźnianych. W spisie tym znalazło się
pięć linii rodu Jaroszyńskich, sprawujących
rząd dusz łącznie nad 14 652 poddanymi. Pod-
czas wizyty cara Mikołaja II w Kijowie w 1911
r. Franciszek Jaroszyński, brat Karola, został
awansowany na młodszego szambelana dwo-
ru, co przybliżyło rodzinę do najwyższych krę-
gów władzy. Karol już wtedy był człowiekiem
bardzo zamożnym po rozbiciu w 1909 r. ban-
ku w kasynie gry w Monte Carlo, gdzie w ru-
letę wygrał w przeliczeniu milion rubli. W du-
żym uproszczeniu można założyć, iż przy pa-
rytecie 1 rubel równy wówczas  0,7742 gr. zło-
ta, Karol wyjechał z kasyna z 774 kg czystego
kruszcu!!!  

Początkowo Jaroszyński pobierał nauki w
Pierwszym Gimnazjum Męskim w Kijowie, by
następnie wylądować w oddziale handlowym
Moskiewskiej Szkoły Realnej. Co to może ozna-
czać? Może to być świadectwem, że Jaroszyń-
ski miał kłopoty z nauką i nie ukończył gimna-
zjum, bo gdyby je ukończył, rozpocząłby stu-
dia uniwersyteckie, a nie naukę w szkole real-
nej (zawodowej). Po przedwcześnie zmarłym
ojcu przypadła mu część spadku szacowana na
około 350 tys. ówczesnych funtów (brytyj-
skich). Dzięki wygranym i odziedziczonym
pieniądzom oraz dworskim koneksjom, jak
również kontaktom w najwyższych sferach
Rosji i Europy,  Karol Jaroszyński z sukcesem
inwestował w cukrownie, fabryki, kopalnie,
towarzystwa żeglugowe, a przede wszystkim
w banki. Wybuch I wojny światowej potroił
zyski polsko - rosyjskiego nababa, zarobił wte-
dy kolejne miliony na dostawach dla carskie-
go wojska. Stał się właścicielem 53 cukrowni
i rafinerii, kopalni, stalowni,  towarzystw ko-
lejowych i żeglugowych, fabryk, koncernów
naftowych, towarzystw ubezpieczeniowych,
etc. Posiadał również większościowe udziały w
12 bankach, m.in. petersburskich (Rosyjski
Bank Handlowo - Przemysłowy, Rosyjski Bank
Handlu Zagranicznego, Bank Wschodnio -
Azjatycki, Sankt Petersburski Międzynarodo-
wy Bank Komercyjny), a także w Syberyjskim
Banku Handlowym w Jekaterynburgu, Pry-
watnym Banku Handlowym w Kijowie oraz
Zjednoczonym Banku w Moskwie. 

Umiejętnie i w sposób wyrafinowany żon-
glując funduszami banków, Jaroszyński  był w
stanie przeprowadzać operacje finansowe i
gospodarcze na gigantyczną skalę, stając się
szybko jednym z najpotężniejszych, o ile nie
najpotężniejszym magnatem finansowym w

carskiej Rosji. Dla sprawnego zarządzania
syndykatem utworzył Radę, w skład której
wchodziło 5 carskich ministrów i 10 senato-
rów, m.in. Władimir Kokowcow, były prezes
Rady Ministrów oraz Aleksiej Łopuchin, były
dyrektor departamentu policji. Siedziba syn-
dykatu  noszącego nazwę „Zarząd dóbr i inte-
resów Karola Jaroszyńskiego” mieściła się w
kijowskim Grand Hotelu w al. Chreszczatyk
22. Ten nieprawdopodobnie bogaty przed-
siębiorca miał swoje pałace na Ukrainie (m.in.
Antopol), w Petersburgu, Kijowie, Odessie,
w Warszawie (Al. Ujazdowskie 13), a także na
Zachodzie (rezydencja w Londynie na Ber-
keley Street, we francuskim Beaulieu - willa
Mont Stuart oraz w Monte Carlo). W marcu
1916 r. jego majątek szacowano na 26,1 mln
rubli, 300 mln rubli w długach wekslowych
oraz 950 milionów rubli w złocie i w nierucho-
mościach, łącznie 1 miliard 276 milionów ru-
bli. Kontrolował dziesiątki krajowych przed-
siębiorstw branż metalurgicznej, mechanicz-
nej, tekstylnej, transportu parowego i kolejo-
wego, cukierniczej i innych. Przy parytecie 1
rubel równy wówczas 0,7742 gramów złota,
majątek Karola Jaroszyńskiego miał równo-
wartość około jednego tysiąca ton złota!!!
Przeliczając go na pieniądze dzisiejsze byłoby
to ponad 200 miliardów złotych. 

Wielki bogacz i wielki 
polski patriota

W początkach I wojny światowej, kiedy prze-
bywał w Rosji, nabył nieruchomość w Peters-
burgu pod adresem Nabrzeże Kanału Kriuko-
wa 12 (kamienica mieszkalna, maneż i stajnie
dla koni sportowych,), którą przeznaczył na
urządzenie i siedzibę Domu i Klubu Młodzie-
ży Polskiej „Zgoda”. Znajdowała się tam rów-
nież siedziba towarzystwa „Sokół”, najstar-
szego polskiego towarzystwa gimnastycznego,
promującego zdrowy styl życia, jak również pił-
sudczykowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). To najlepszy dowód, że Jaroszyński z
całą pewnością czuł się Polakiem. Dom i Klub
„Zgoda” zaczęły działać w dniu 30 maja 1917
r. W kompleksie mieściły się pomieszczenia
mieszkalne i klubowe, wielka sala teatralna,
pływalnia, a na dziedzińcu kort tenisowy. W
2000 r. kompleks został wpisany do rejestru za-
bytków miasta Petersburg. Jaroszyński był
również dobroczyńcą i mecenasem Artura Ru-
binsteina, wywodzącego się z narodowości
żydowskiej polskiego wirtuoza fortepianu. 

W 1918 r. Karol Jaroszyński został preze-
sem Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu
Katolickiego, na którego powstanie w Piotro-
grodzie wyłożył ponad 8 milionów rubli jako
swój udział (drugim udziałowcem był Polak,
inżynier komunikacji Franciszek Skąpski). Ini-
cjatorem powołania placówki był  ks. Idzi Ra-
dziszewski, naonczas rektor petersburskiej
Akademii Duchownej, a później pierwszy rek-
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(patrz: G. Karolewicz, Karol Jaroszyński (1877-
1929) Fundator Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2000).  

Na początku XXI wieku ukazały się dwie in-
teresujące książki w języku angielskim, w  któ-
rych Karol Jaroszyński jest kluczową posta-
cią. Pierwsza z nich (angielskie wydanie w
2001 r.) autorstwa pani Shay McNeal ukaza-
ła się także w języku polskim i nosi tytuł: „Oca-
lić cara Mikołaja II. Tajna misja uratowania
rodziny carskiej” (Wyd. „Świat Książki” – 2004
r.). Druga książka autorstwa  Michaela Occle-
shaw’a (angielskie wydanie 2006 r.) pt.: „Za
kulisami rewolucji bolszewickiej” ukazała się
po polsku w 2007 r. ((Wyd. „Amber”). Oby-
dwie pozycje dotyczą tego samego okresu i
tego samego tematu, który umownie można
określić jako Rosja 1914 -1920. Książki po-
wstały głównie na podstawie brytyjskich i ame-
rykańskich materiałów archiwalnych, w zna-
komitej większości wcześniej nie wykorzysty-
wanych. Ciekawostką może być to, że zacho-
wane w bibliotece Uniwersytetu Cambridge
akta szefa brytyjskiego wywiadu w Piotrogro-
dzie, sir Samuela Hoare’a, odtajnione zostały
dopiero w 2005 roku.

Zatruta igła 
w Operze Paryskiej...

Shay McNeal zbytnio uprościła wiele spraw.
W jej pracy Polska praktycznie nie istnieje,
tym niemniej Karol Jaroszyński, który określo-
ny jest jako Ukrainiec (s. 63), to postać głów-
na przewijająca się przez prawie 300 stron
opracowania. Inną postacią, z którą autorka
miała spore trudności, głównie chyba z powo-
du rosyjskiego alfabetu, to „ex carski urzędnik”
W.M. von Lar - Larski.  Chodzi najprawdopo-
dobniej o W.M. Wonlar – Larskiego z bogate-
go rodu spod Smoleńska, z którego pochodził
m.in. Aleksander Walerianowicz Wonlar - Lar-

ski, do 1915 r. właściciel majoratu Kozienice
(85 km na południe od Warszawy). Takich
niezręczności jest kilka, tym niemniej książka
Shay McNeal wnosi bardzo wiele nowych, cie-
kawych, ale często kontrowersyjnych elemen-
tów do – wydawałoby się – zamkniętej już hi-
storii cara Mikołaja II.

W „Epilogu”, to jest słowniku najważniej-
szych postaci, Shay McNeal napisała pod ha-
słem Karol Jaroszyński: „Umarł nieomal w nę-
dzy w 1928 r. po przekazaniu pozostałej czę-
ści swego majątku na rzecz Uniwersytetu Lu-
belskiego, największej uczelni jezuickiej w Pol-
sce. Ostatnie lata jego życia były naznaczone
cierpieniem w wyniku ukłucia go zatrutą igłą
w Operze Paryskiej, co miało miejsce prawie w
tym samym czasie, gdy Sidney Reilly, funk-
cjonariusz Scotland Yardu, a potem brytyj-
skich służb specjalnych (kryptonim ST1), znik-
nął bez śladu gdzieś na terenie Sowieckiej Ro-
sji. Podejmowano też próby dyskredytowania
osoby Jaroszyńskiego, ale na jego pogrzebie w
Warszawie, niemal znikąd, pojawiło się bli-
sko tysiąc osób, by oddać mu hołd. Nie było jed-
nak wśród nich wdowy, ponieważ Jaroszyński
nigdy się nie ożenił. Według rodziny, przed
rewolucją zakochał się w jednej z córek cara,
wydaje się jednak, że jego uczucie pozostało
nieodwzajemnione. Mimo to jego rola w koń-
cowych miesiącach uwięzienia rodziny cara
Mikolaja II była ogromna”.

Shay McNeal dokonała oceny działalności
Jaroszyńskiego (kryptonim „Livewire”) w Ro-
sji z punktu widzenia jego wpływu na możli-
wość uratowania cara i carskiej rodziny latem
1918 roku. Wiosną i latem 1917 rodzina Roma-
nowów więziona była w Carskim Siole, a póź-
niej przebywała w odosobnieniu w Tobolsku.
W tym okresie pieczę nad carską familią spra-
wował z ramienia „białych” władz rosyjskich
pułkownik Eugeniusz Kobyliński, którego w
Jekaterynburgu zastąpił zagorzały bolszewik
Jakow Jurowski (właściwie Jankiel Chaimo-
wicz Jurowski), dowódca plutonu egzekucyj-
nego i późniejszy zabójca cara (17 lipca 1918
r.). W Jekaterynburgu Romanowowie więzie-
ni byli w domu należącym uprzednio do inży-
niera górnictwa, profesora Nikołaja Ipatjewa.
Warto też zauważyć, że w ostatnich dniach
życia Mikołaja II w bolszewickich kręgach Je-
katierynburga pojawił się niejaki Piotr Woj-
kow, kilka lat później ambasador Sowieckiej
Rosji w Warszawie. W dniu 7 czerwca 1927 r.
na dworcu kolejowym Warszawa Główna bia-
ły emigrant Borys Kowerda strzelił do Wojko-
wa, zabijając go na miejscu. Zamachowiec bro-
nił się przed polskim sądem, usiłując przeko-
nać sędziów, że powodem ataku był udział
Wojkowa w kaźni Mikołaja II.

Salwator carskiej rodziny 
z brytyjskim poparciem

Natomiast Michael Occleshaw rozpatruje
działalność Jaroszyńskiego z punktu widze-
nia jego wkładu w walkę z bolszewizmem. W
obu przypadkach najważniejszym orężem by-
ły pieniądze, a przede wszystkim niezwykła
umiejętność Karola Jaroszyńskiego w posługi-
wania się nimi. Te cechy stały się szczególnie
cenne w roku 1917 i w następnych latach, po-
nieważ Rosja pogrążała się w gigantycznych
długach. Od lipca 1917 r. Rosja była winna 2
mld 760 mln ówczesnych funtów Wielkiej Bry-
tanii, 760 mln dolarów Francji, 280 mln dola-
rów Stanom Zjednoczonym oraz po 100 mln
dolarów Włochom  i Japonii. Jednak w dniu 7
grudnia 1917 r. bolszewicy wydali oświadcze-
nie, że nie przyjmują do wiadomości istnie-
nia wcześniejszych zagranicznych zobowią-
zań Rosji. W podpisanym 27 sierpnia 1918 r.
traktacie dodatkowym Rosja wyraziła jedynie
zgodę na zapłacenie Niemcom reperacji wojen-
nych w wysokości 6 mld marek (dzisiejsze 200
mld USD), z których                  10 i 30 września
przekazano Niemcom 662,5 mln marek. 

Bolszewickie władze Rosji znalazły się w
nadzwyczaj trudnej sytuacji finansowej. Jaro-
szyński stał się więc w takim stanie rzeczy
głównym filarem działań, które historycy i po-
litycy określili mianem „intrygi bankowej”.
Michael Occleshaw twierdzi (s. 75), że Jaro-
szyńskiego wprowadził do gry w „intrydze
bankowej” W.M. Wonlarlarski (W.M. Wonlar
- Larski – przyp. LK), kuzyn Michaiła Rodzian-
ko, przewodniczącego Dumy oraz przywódcy
kontrrewolucji na południu Rosji. Michael  Oc-
cleshaw przytacza w swojej książce fragment
opinii brytyjskiego wywiadu o Jaroszyńskim:
„Uznał (Jaroszyński – przyp. LK), że aby zostać
wielkim i znanym człowiekiem, trzeba obracać
ogromnymi sumami. Opracował ambitny plan
finansowy, oparty bardziej na spekulacji niż za-
miłowaniu do tworzenia czy rozwoju przemy-
słu” (s. 73). Nieco dalej przywołuje opinię Ro-
sjanina, informatora służb specjalnych: „Pan

Jaroszyński jest bardzo wykształconym  czło-
wiekiem, bardzo bystrym, a także doskona-
łym dżentelmenem z manier i mowy. Te cechy
przemawiają na jego korzyść i w piotrogrodz-
kich kręgach finansowych uważa się go za
wpływową postać ...” (s. 74).

Karol Jaroszyński był osobą zaufaną także na
carskim dworze, a po aresztowaniu Romano-
wów stał się wręcz ich dobroczyńcą (opinia
Shay McNeal oraz Michaela Occleshaw). Jed-
ną z kolejnych ważnych postaci związanych z
„aferą bankową”, a jednocześnie prawą ręką
Jaroszyńskiego, był owiany legendą agent bry-
tyjskich służb specjalnych, wspomniany wyżej
Sidney Reilly. Urodzony na ziemiach polskich
w 1874 r. jako Salomon Grigoriewicz Rosen-
blum zmienił w 1899 r. nazwisko na Sidney
George Reilly oraz uzyskał brytyjski paszport.
Reilly przybył na początku kwietnia 1918 r.
do Rosji, przyjmując tożsamość bolszewika
Konstantina Relińskiego. Kolejnym współpra-
cownikiem Jaroszyńskiego był młody oficer
artylerii Borys Sołowiow, pełniący m.in. bar-
dzo odpowiedzialną i dyskretną funkcję kurie-
ra cara Mikołaja oraz jego żony Aleksandry
podczas ich uwięzienia. Ciekawostką jest to, że
Sołowiow ożenił się z Marią, owdowiałą cór-
ką słynnego mnicha Grigorija Rasputina.

Koncepcja „intrygi bankowej” powstała w
Wielkiej Brytanii i miała na celu pokonanie
bolszewików orężem finansowym, a przy oka-
zji uwzględniała także plan ratowania cara
oraz jego rodziny. Jesienią 1917 roku Jaro-
szyński złożył propozycję brytyjskiemu ofice-
rowi misji wojskowej, pułkownikowi Teren-
ce’owi Keyesowi, pracownikowi wywiadu, ale
wyższej rangi, że jeśli Londyn przeznaczy 200
milionów rubli, zyska pełną kontrolę nad ro-
syjskim handlem zagranicznym poprzez: Ro-
syjski Bank Handlowo - Przemysłowy, Sankt
Petersburski Międzynarodowy Bank Komercyj-
ny, Wołżańsko - Kamski Bank Handlowy i sy-
beryjskie banki kupieckie. Pozwoli to na zało-
żenie na południu Banku Kozackiego, który
m.in. miałby finansować armię „białych”, wal-
czącą z bolszewikami. 

Michael Occleshaw pisze: 
„Pierwotny plan przewidywał dostarczenie

Jaroszyńskiemu 5 milionów funtów brytyj-
skich, czyli 200 milionów rubli na 3,5 procent.
Sumę tę miały zabezpieczać jego udziały w
kolejach, koncernach naftowych, cementow-
niach, cukrowniach, przedsiębiorstwach
drzewnych, lniarskich, bawełnianych i węglo-
wych, stanowiących własność banków, więk-
szość  z nich pozostawała poza kontrolą bolsze-
wików. Udziały Jaroszyńskiego miały wartość
350 milionów rubli. Ze swej strony miał on
nie tyle kupić udziały, ile dać Brytyjczykom po-
łowę miejsc w radzie nadzorczej. Rada miała
składać się z czterech członków (po dwóch z

Rosji i Wielkiej Brytanii), którzy kontrolowa-
liby politykę banków i kierowali nimi zgod-
nie z brytyjskimi interesami. 

Pół miliona funtów 
dla Włodzimierza Lenina?

Było to sprytne posunięcie. Radzieccy hi-
storycy napisali po latach, że “brytyjscy kapi-
taliści spodziewali się pokryć swoje wydatki ze
stukrotnym naddatkiem różnego rodzaju oszu-
stwami finansowymi związanymi z Rosją, by
w perspektywie długoterminowej zapewnić
brytyjskiemu kapitałowi dominującą pozycję
w rosyjskiej gospodarce”. W dniu 30 listopada
1917 r. Jaroszyński spotkał się z W.M. Rodzian-
ką, przywódcą Prywatnego Zgromadzenia Du-
my i rozmawiał z nim o pomocy finansowej dla
białego ruchu. Spotykał się też z liderami ro-
syjskiej kontrrewolucji, a także z brytyjskimi
przedstawicielami, poszukującymi „kanałów fi-
nansowania białych armii na południu”. Shay
McNeal twierdzi w swojej książce, że w ra-
mach „intrygi bankowej” wypłacono Leninowi
pół miliona funtów brytyjskich jako zadatek za
dyskretne przekazanie aliantom cara i jego ro-
dziny . Pośrednikiem miał być Karol Jaroszyń-
ski. W szeroko rozumianej „intrydze bankowej”
uczestniczyło wiele osób oraz wiele instytucji,
w tym m.in. National City Bank, ale także To-
masz Masaryk, w przyszłości pierwszy prezy-
dent Czechosłowacji, pośrednio sprawujący
kontrolę nad Korpusem Czechosłowackim na
Syberii, który w lipcu 1918 r. nacierał na Jeka-
terynburg i zajął miasto w dniu 25 lipca. We-
dług McNeal, przyjaciel carskiej rodziny i jej do-
broczyńca (s. 116) Karol Jaroszyński, był głów-
ną postacią sekretnej międzynarodowej orga-
nizacji, mającej znaczący wpływ na sytuację w
porewolucyjnej Rosji. 

W pamiętny piątek 14 grudnia 1917 r. ko-
misja śledcza Piotrogrodzkiej Rady Delega-
tów Robotniczych i Żołnierskich wydała de-
kret o nacjonalizacji banków oraz nakaz
aresztowania Karola Jaroszyńskiego. Wymel-
dowany w marcu 1918 r. przez swego pełno-
mocnika Jana Surbiaka przez kilka miesięcy
ukrywał się w Piotrogrodzie.  Opuścił miasto
dopiero 5 sierpnia tego roku, to jest kilka dni
po lądowaniu aliantów w Archangielsku, na-
kazując Surbiakowi ratowanie pozostawio-
nego nad Newą wciąż ogromnego majątku.
Po opuszczeniu Piotrogrodu Jaroszyński  udał
się wpierw do Kijowa, a następnie na połu-
dnie Rosji, skąd w 1919 r. trafił do Odessy, któ-
rą opuścił wiosną 1920 r. na pokładzie fran-
cuskiego torpedowca. Osiedlił się we Francji.
W Paryżu rezydował w Hotelu Vendôme,
gdzie próbował zebrać resztki fortuny, znaj-
dującej się poza granicami ZSRR.. 

Kierownicy banków, których akcje znajdo-
wały się w posiadaniu Karola Jaroszyńskiego,

kręcili jednak jak tylko mogli. Żądali m.in.
zwrotu gotówki za utracone w Piotrogrodzie
oryginalne akcje, a część jego byłych pod-
władnych podważała dla własnej korzyści ty-
tuły własności dawnego pryncypała. Jaro-
szyński nie mógł też liczyć na interwencję
polskiego rządu, który w ogóle nie zdawał
sobie sprawy ze skali jego przedrewolucyjnej
działalności i zupełnie nie wykorzystał moż-
liwości, jakie stwarzał w tym zakresie traktat
ryski z 1921 roku.

Po bolszewikach zaszkodzili 
mu żydowscy bankierzy

W 1920 r. Karol Jaroszyński przeprowa-
dził się z Francji do Polski, gdzie korzystając
z koniunktury inflacyjnej, stworzył nowy kon-
cern finansowy, nabywając akcje kilku róż-
nych przedsiębiorstw i banków. Zamieszkał w
pałacyku Sobańskich w Al. Ujazdowskich 13.
W latach 1921-1922 był doradcą finansowym
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, któ-
rego wielokrotnie przestrzegał przed domina-
cją kapitału niemieckiego w rodzimej ban-
kowości. W 1921 r. Jaroszyński współorgani-
zował powstanie Banku Rosyjsko - Polskiego
i został jego dyrektorem. Niestety, dwa lata
później bank wykupił American Jewish Joint
Distribution Committee. Natychmiast zmie-
niono nazwę na Bank dla Spółdzielczości SA,
który stał się centralą żydowskiej spółdziel-
czości kredytowej w Polsce. Jaroszyński zmu-
szony był szukać możliwości kredytowych u
Żydów. Bez powodzenia. Kiedy pytał o kredy-
ty, zadawano mu pytanie: “A po coś pan ten
uniwersytet założył?”.

Tu należy cofnąć się w czasie, by wyjaśnić
sens takiego pytania. W 1917 r. za radą ostat-
niego rektora petersburskiej Rzymskokatolic-
kiej Akademii Duchownej, ks. Idziego Radzi-
szewskiego zaangażował się Jaroszyński w
ideę utworzenia w Lublinie uczelni katolic-
kiej, obecnie Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. W dniu 28 czerwca 1918 r. wystoso-
wał do polskiego episkopatu list, w którym
napisał m.in.: „Obowiązkiem naszym jest dą-
żenie po przebytych cierpieniach do odrodze-
nia Polski, a więc wytężenie wszystkich sił w ce-
lu wskrzeszenia największej sumy energii na-
rodowej”. Zadanie to miała pełnić wszechnica
katolicka, otoczona w zamyśle Karola Jaro-
szyńskiego siecią fabryk, umożliwiających stu-
dentom aktywizację społeczną i zdobywanie
wiedzy praktycznej. Zadeklarował wtedy prze-
kazanie na budowę nowej uczelni 1 mln 300
tys. rubli na jej potrzeby w pierwszym roku
funkcjonowania. Wówczas plany te udaremnił
przewrót bolszewicki. 

Pomimo kłopotów finansowych Karol Ja-
roszyński ofiarował w latach 1918-1922  na
budowę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go 350 tys. rubli, około 15 mln marek nie-
mieckich, 291 tys. koron szwedzkich, 500 fun-
tów brytyjskich oraz 40 tys. franków szwajcar-
skich, a kolejne sumy wpłacał aż do śmierci.
Należy zauważyć, że w Lublinie, gdzie prężnie
działa ta katolicka wyższa uczelnia ufundo-
wana przez Jaroszyńskiego, nie upamiętniono
jego nazwiska nawet w nazwie ulicy! Ten wiel-
ki filantrop był także jednym z największych
darczyńców na rzecz szpitali pod patronatem
córek cara – wielkiej księżnej Marii oraz wiel-
kiej księżnej Anastazji.

W ostatnich latach życia Karol Jaroszyński
mieszkał w kamienicy przy ul. Smoczej 7, w
dzielnicy żydowskiej biedoty. Zmarł 8 września
1929 r. na dur brzuszny w szpitalu św. Ducha
przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Miał
wtedy raptem 52 lata. Pochowano go w oka-
załym grobowcu rodzinnym na Powązkach,
w tzw. alei Katakumbowej (filar 44), ale wkrót-
ce szczątki przeniesiono do skromnego grobu
w odległej od Katakumb kwaterze 227. Czyż-
by powodem były pieniądze, którymi Jaro-
szyński przez całe życie tak sprawnie obracał?
Czyżbyśmy mieli do czynienia z rodzinną ze-
mstą za pozbawienie familii wielomilionowe-
go spadku, na który zapewne liczyła? 

Głębokie zaangażowanie Karola Jaroszyń-
skiego w próbę obalenia bolszewickiego reżi-
mu w Rosji było prawdopodobnie przyczyną
zamachu na jego życie w  Operze Paryskiej,
gdzie został ukłuty zatrutą igłą. Jakoś się z te-
go wykaraskał, ale zamach niekorzystnie od-
bił się na jego zdrowiu. Zaangażowanie Jaro-
szyńskiego w walkę z bolszewizmem przynio-
sło również efekt w postaci całkowitego prze-
milczenia nazwiska tego człowieka w histo-
riografii za czasów PRL. Życie Karola Jaro-
szyńskiego to znakomity materiał na scena-
riusz filmowy. Może uwiecznienia tej wyjątko-
wo barwnej postaci podejmie się rodzima ki-
nematografia? 

L e c h  K r ó l i k o w s k i
Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Fascynujący życiorys najbogatszego Polaka w historii
RYS. AUGUST

Góra z górą się nie zejdzie,
a człowiek z człowiekiem –
jak najbardziej. I pewnie
dlatego jako redaktorowi
„Passy”, która w wydaniu
1057. naszego tygodnika z
29 kwietnia 2021 roku
opublikowała mający re-
kordowe zainteresowanie
artykuł prof. Lecha Króli-
kowskiego i Tadeusza Po-
rębskiego o Karolu Jaro-
szyńskim (publikujemy go

dla przypomnienia obok),
przyszło mi niespodziewa-
nie spotkać się w Bydgosz-
czy z Marią Wolsztyńską,
należącą do szerokiego
kręgu rodzinnego naj-
większego biznesmena
carskiej Rosji w ostatnim
stadium jej istnienia. 

Rodzinne kulisy odsłonił mi
najpierw po części jej małżonek,
jeden z największych promoto-
rów polskiej lekkoatletyki, prezes

Kujawsko-Pomorskiego Związ-
ku Lekkoatletycznego – Krzysz-
tof Wolsztyński, z którym  znam
się od ponad 20 lat. A oto, co
opowiedziała sama Maria Wolsz-
tyńska: 

– Mój dziadek Benedykt-Se-
lim Sandalgi, mający tureckie
pochodzenie, był w Kijowie se-
kretarzem Karola Jaroszyńskie-
go. W 1926 roku wyjechał z Ki-
jowa do Polski, co w tamtym mo-
mencie jeszcze nie udało się mo-

jej babci – urodzonej w Kijowie
Tatianie z Kamieńskich, bo mia-
ła bardzo długo problemy z
otrzymaniem polskiej wizy i do-
piero w 1927 roku dotarła do
Warszawy. Mama chodziła do
szkoły sióstr niepokalanek w
Szymanowie, gdzie zdała egza-
min maturalny w 1939 roku.

Dziadek Benedykt, który był
człowiekiem bardzo wysokiego
wzrostu (1,97 m) i władał biegle
aż siedmioma językami, urodził
się w Odessie, ale jego ojciec Jan,
mój pradziadek, pochodził z
Konstantynopola i zasłynął ze
zwożenia do Turcji koni arab-
skich z całego świata. Po drugiej
wojnie światowej moi dziadko-
wie – Benedykt i Tatiana oraz
moja mama Julia ze swoim
pierwszym mężem Stanisławem
Skotnickim przenieśli się z War-
szawy do Bydgoszczy zajmując
przedwojenne mieszkanie po oj-
cu Stanisława, Stanisławie se-
niorze Grzmot-Skotnickim, ge-
nerale, który w 1939 zginął w
bitwie nad Bzurą. 

Stanisław, ojciec mojej najstar-
szej siostry Elżbiety,  pracował w
lokalnej rozgłośni Polskiego Ra-
dia, by po rozwodzie z mamą po-
wrócić z Bydgoszczy do Warsza-
wy, gdzie już na ogólnopolskiej
antenie radiowej czytał wiadomo-
ści w audycji „Z kraju i ze świata”. 

Moja babcia Tatiana Kamieńska,
żona Benedykta, ukończyła Insty-
tut Smolny w Sankt Petersburgu
dla dobrze urodzonych panien. 

Z kolei mój pradziadek ze stro-
ny mamy, Dymitr Kamieński, był
szambelanem na dworze cara
Mikołaja II. Z opowieści rodzin-
nych wiemy, że Karol Jaroszyń-
ski podkochiwał się w jednej z
carskich córek. Wypada wreszcie
zaznaczyć na koniec, że Bene-
dykt Sandalgi, urodzony w 1892
roku i Karol Jaroszyński byli ku-
zynami. Stąd zapewne wzięło
się sekretarzowanie Benedykta
w kijowskim biurze Karola – wy-
jaśnia Maria Wolsztyńska, która
oczywiście wiedziała od dziec-
ka, że ten ostatni był niepraw-
dopodobnym bogaczem. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Na obrzeżach historii Karola Jaroszyńskiego
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24 sierpnia to Dzień Niepodległości Ukrainy. Warsza-
wa tego dnia, jak i w każdy dzień trwającej od pół roku
wojny, pokazuje wsparcie i solidarność ze wschodnim
sąsiadem. Ukrainę wspierają warszawskie instytucje,
w środę odbyło się spotkanie na placu Zamkowym i
koncert pieśni z Polesia na pl. Defilad.

- Od 6 miesięcy nasi przyjaciele muszą bronić tej niepodległości
przed rosyjskim agresorem. Świętowanie w ukraińskich miastach
nie będzie dziś możliwe, ale możemy pokazać nasze wsparcie i so-
lidarność tu, w Warszawie – powiedział prezydent Rafał Trzaskow-
ski. Nasi przyjaciele zbiorą się o godzinie 18 na placu Zamkowym.
Bądźmy tam razem z nimi. Bo Ukraina walczy dziś także o naszą
wolność. Bo Kijów i Warszawa to wspólna sprawa – podkreśla pre-
zydent Rafał Trzaskowski.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę stolica podejmując
działania w różnym zakresie wspierając uchodźców. To nie tylko in-
tegracja w placówkach edukacyjnych czy opieka w miejscach po-
bytowych. Wiele specjalnych projektów odbywa się w warszawskich
domach kultury i innych miejskich instytucjach kultury.

Przystań w DSH
Bogaty program dla ukraińskich gości ma w swojej ofercie Dom

Spotkań z Historią. Została m.in. stworzona Przystań — program
działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz przestrzeń, w któ-
rej można spędzić spokojnie czas. Od kwietnia 2022 roku w do-
mu Spotkań z Historią  realizowany jest szereg działań społecz-
no-edukacyjnych, których celem jest zintegrowanie społeczności
uchodźczej (zwłaszcza dzieci), przybyłej do Polski po wybuchu
wojny na Ukrainie.

Dla dzieci w wieku 6-12 lat zostały przygotowane warsztaty z ar-
terapii z sensoryczną nauką języka polskiego oraz sztuką animacji
piasku. Zajęcia poprowadzą Julia Sanina i Natalia Iszczuk, które po-
chodzą z Charkowa. Przed wojną prowadziły wiele projektów te-
atralnych i warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych. Warsz-
taty pomagają przełamać komunikacyjne bariery i wyrazić emocje
poprzez sztukę i zabawę. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzie-
le od 12:00 do 13:30.

By ludzie się radowali
Ponadto dzieci i dorośli mogą wziąć udział w polsko-ukraiń-

skich warsztatach malarskich „By ludzie się radowali”, inspirowa-
nych twórczością ukraińskiej artystki, Marii Prymaczenko. Uczest-
nicy poznają sylwetkę malarki, która prawie całe życie mieszkała i
tworzyła we wsi Bołotnia w obwodzie kijowskim, a jej prace pod-
biły Paryż, Londyn, Montreal i Pragę. Zajęcia przeznaczone są dla
osób powyżej 6. roku życia i odbywają w każdy wakacyjny czwar-
tek w godz. 10:30–12:30.

W Domu Spotkań z Historią odbywają się również literacko-ma-
larsko-teatralne warsztaty dla polskich i ukraińskich dzieci, które
pomagają w rozwijaniu kreatywności i wrażliwości. Zajęcia prze-
znaczone są dla osób powyżej 6. roku życia i odbywają się w każ-
dy wakacyjny wtorek w godz. 11:00–13:00.

Bezpłatna aplikacja „Wasza Warszawa”
Wszystkie pomocne informacje dla obywateli i obywatelek Ukra-

iny zostały dodane do bezpłatnej miejskiej aplikacji. Na interaktyw-
nej mapie można znaleźć przydatne lokalizacje oraz ich opisy w ję-
zyku ukraińskim, a zdjęcia i informacje o konkretnych miejscach oraz
trasy spacerowe pozwolą lepiej poznać Warszawę. Wszystkie ma-
teriały w aplikacji są stale aktualizowane i sprawdzane.

Kawa & Help Desk w DSH przy Karowej
W kawiarni można skorzystać z tabletu z dostępem do interne-

tu oraz poprosić o skserowanie lub wydrukowanie dokumentów.
Obok zorganizowany został kącik zabaw dla najmłodszych oraz bi-
blioteczka z książkami po polsku i ukraińsku. Przez cały czas orga-
nizowane są wydarzenia dla dzieci i dorosłych z udziałem ukraiń-
skich animatorów i gości, a spacery po Warszawie przybliżają na-
szym ukraińskim gościom stolicę w ich rodzimym języku. Na wszyst-
kie wydarzenia i wystawy wstęp jest wolny. M B

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Niedzielny koncert zespo-
łu Klezmafour zapowiadał
się jako hit sezonu. Takiej
frekwencji nie było chyba
podczas żadnego z dotych-
czasowych koncertów fol-
kowych Muzycznego Lata
na Ursynowie. 

Cały placyk Przy Bażantarni
pomiędzy parkingiem i sceną
jeszcze przed rozpoczęciem był
wypełniony ludźmi, oczekujący
widzowi stali również na chod-
niku wzdłuż ulicy. To już ostatni
koncert folkowy w tegorocznym
sezonie. Ci, co przyszli, nie za-
wiedli się.

Grupa dynamiczna
Po nieśmiertelnym konkursie

z pytaniami, część muzyczna
rozpoczęła się w duchu klasycz-
nym. Owszem, specyfika kle-
zmerska, w tle stopniowo coraz
częściej słyszalne nuty arabskie,
jazzowe, bałkańskie. Gra An-
drzeja Czapińskiego - skrzypka i
lidera (wolę to określenie niż
frontman) grupy stawała się co-
raz bardziej ekspresyjna, coraz
bardziej żywiołowa, również fi-
zycznie. W kilku momentach
można było wysłuchać skrzyp-
cowe “16”, “32”, jakby ze skrzyp-
kiem poruszał palcami Paganini,
co zresztą w późniejszej rozmo-
wie potwierdził Andrzej Czapiń-
ski. Fascynujące dźwięki, trud-
ne do wyobrażenie, że mogą je
wydać instrumenty wykorzysty-
wane przez ludzi - momentami
jakby żywe brzmienia akorde-
onu, fletu, basu czy perkusji. To
oczywiście również zasługa po-
zostałych muzyków - artystów,
tworzących grupę.  Rafał Grząka
na akordeonie, Mateusz Chmiel
na klarnecie, Kamil Siciak na
perkusji czy Gabriel Tomczuk
grający na kontrabasie i wyko-
rzystujący moog’a, tworzyli ra-
zem brzmienia, przypominają-
ce momentami jakieś kosmiczne
epizody, narodzenia gwiazd czy
innych tworów. Właściwie każdy
z tych artystów zasługiwałby na
osobną laurkę, ale to właśnie za-
leta grupy, podobnie jak i każdej
orkiestry , gdzie dopiero połą-
czenie, czasem synteza, a nie-
kiedy tylko jakieś współbrzmie-
nie, tworzą efekt symfonii dźwię-
ków, nie do osiągnięcia dla poje-
dynczych instrumentów.

W grupie jest obecnie pięciu
wykonawców, w składzie nie-
zmiennym od trzech lat. Nato-
miast “four” w nazwie grupy nie
ma związku z ilością członków,

ale odnosi się do kierunków
świata. To Lublin, gdzie w 1999
zaczął pączkować zespół, stał się
skrzyżowaniem dróg, na którym
w idealnej proporcji mieszały się
niegdyś tradycje muzyczne
Wschodu, Zachodu i Południa.
Tworzą bramę otwartą na
wszystkie kierunki świata. 

Muzycy są absolwentami Uni-
wersytetu Muzycznego im Fry-
deryka Chopina w Warszawie.
Edukację muzyczną, którą wszy-
scy zaczęli w wieku sześciu lat,
traktują jako drogę do realizacji
swoich celów. Pochodzą z Lubli-
na, Białegostoku, Warszawy i od-
wołują się do tradycji muzyki kle-
zmerskiej właśnie z regionu za-
kreślonego przez te miasta. Hi-
storia jako grupy rozpoczęła się
dosyć dawno temu, co opowiadał
Andrzej Czapliński dla portalu
JazzSoul.pl: “Kończyliśmy li-
ceum i czasami graliśmy muzykę
do kotleta w knajpkach w Lubli-
nie. Od czasu do czasu graliśmy
tradycyjne utwory klezmerskie i
zauważyliśmy, że taka muzyka
ludziom bardzo przypada do gu-
stu. W pewnym momencie już
na studiach stwierdziliśmy, że
warto byłoby poświęcić się tylko
muzyce klezmerskiej i bałkań-
skiej. Najpierw trzymaliśmy się
tradycji, ale dość szybko stwier-
dziliśmy, że lepiej zacząć tworzyć
coś własnego”. Przez lata muzy-
kowania, korekt składu, zbiera-
nia doświadczeń powstał dojrza-
ły skład, którego fascynujący wy-
stęp mogli oglądać ursynowia-
nie w ostatnią niedzielę.

Muzyka klezmerska 
znana i lubiana

W obiegowym rozumieniu,
czym jest muzyka klezmerska,
na ogół wiemy. To muzyka nie-
gdyś związana z żydowskimi
obrzędami religijnymi, z cza-
sem przerodziła się w muzykę
rozrywkową, graną podczas ży-
dowskich ślubów i uroczysto-
ści, by wreszcie połączyć się z
jazzem, popem, folkiem czy na-
wet rapem. 

Tradycyjnie dawniej wyko-
rzystywano przede wszystkim
instrumenty dęte – takie jak
trąbki wszelkich typów; perku-
syjne – bębenki, dzwonki i me-
talowe talerze oraz instrumen-
ty strunowe – jak wielokrotnie
w Biblii wspominane harfy i li-
ry. W czasach nowożytnych kle-
zmerzy sięgnęli do instrumen-
tów im współczesnych. W za-
leżności od terenów na jakich
działali, wykorzystywali instru-
menty charakterystyczne dla
folkloru tego okręgu. Najczę-
ściej grano na skrzypcach, kon-
trabasach i klarnetach, lecz pod
wpływem kapel wiejskich się-
gano po cymbały (południowo-
wschodnia Polska, tereny dzi-
siejszej Białorusi i Ukrainy),
akordeony (na Mazowszu), a
także trąbki, tuby i flety.

Zawód klezmera często prze-
chodził z pokolenia na pokole-
nie, co sprzyjało powstawaniu
dynastii muzyków, których sła-
wa czasem docierała na dwory
szlacheckie. Postać cymbalisty
Jankiela z “Pana Tadeusza”, gra-
jącego na dworze Sopliców nie
jest tylko poetycką fantazją. Kle-
zmerzy często swoją grą uświet-
niali dworskie uroczystości i przy-
jęcia. Równocześnie repertuar
klezmerów był bardzo bogaty.
Grano nieomal wszystko – od tra-
dycyjnych polskich tańców szla-
checkich, takich jak mazury, po-
lonezy, poprzez utwory ludowe –
kujawiaki, krakowiaki czy koło-
myjki, aż do fantazji na tematy z
wodewilów i operetek. Wędru-
jący klezmerzy przejmowali spo-
tykane nowinki melodyczne i od-
mienne style gry, przetwarzając
je i tworząc nowe ich interpreta-
cje. Inspiracje muzyczne wystę-
powały również w kierunku
przeciwnym. Wielu kompozyto-
rów wykorzystywało elementy
tradycyjnej muzyki żydowskiej.
Charakterystyczne brzmienia
muzyki żydowskiej można od-
naleźć w mazurku a-moll op. 17
Fryderyka Chopina, u Sergiusza
Prokofiewa, a nawet w pierw-
szych taktach “Błękitnej rapso-
dii” George’a Gershwina.

Od klasyki do elektroniki
Patrząc na niesamowite wy-

czyny, skoki, i ogólnie ekspresję
lidera “Klezmafour” na scenie,
można odnieść wrażenie, że siło-
wania to relaks po wysiłku, jakie-
go wymaga żywiołowość sce-
nicznego występu. Na taką re-
fleksję odpowiada nie wprost
frontman zespołu Andrzej Cza-
pliński: - Ćwiczenia przy dobrej
muzyce, w dobrej atmosferze i w
dobrym towarzystwie, są przede
wszystkim relaksem, z którego
samo dobro wypływa. Do tego
dobra dieta i ... można skakać! 

A kiedy  powstała grupa - do-
pytuję? - Forma istnienia grupy to
jedno, ale zaistnienie na szerszej
scenie to inna sprawa - zwraca
uwagę Andrzej Czapliński. - Gru-
pa stała się rozpoznawalna chy-
ba od 2010 roku, od sukcesu na
Międzynarodowym Festiwalu
Klezmerskim w Amsterdamie, w

którym brało udział 200 zespo-
łów z 12 krajów. Będąc oceniani
przez jury profesorów z Muzycz-
nego Uniwersytetu Amsterdam-
skiego, zostaliśmy ocenieni i na-
grodzeni jako jedyny zespół po-
dwójną nagrodą, która pozwoli-
ła nam na wyjazd do Stanów
Zjednoczonych i Kanady na tour-
nee. Rozpoczęliśmy w Vancouver
na festiwalu, zakończyliśmy na
Manhattanie w Nowym Jorku.
Jednak naszym początkiem była
fascynacja muzyką klezmerską,
takimi zespołami jak chociażby
Kroke, z którymi zresztą się bar-
dzo dobrze znamy osobiście. Je-
śli o mnie chodzi, to miałem oka-
zję pisać pracę magisterską doty-
czącą roli skrzypiec w muzyce
klezmerskiej w Warszawskim
Uniwersytecie Muzycznym.
Skończyłem pedagogikę instru-
mentalną w klasie skrzypiec, je-
stem nauczyciel gry na skrzyp-
cach. Część kolegów poznałem
tam na studiach i razem zaczęli-
śmy muzykować. Stopniowo za-
uważyliśmy, że nam to w miarę
fajnie wychodzi. Ale chcieliśmy
czegoś więcej, przede wszystkim
większej interakcji z publiczno-
ścią. Muzyk uczący się w nurcie
klasycznym nie może sobie na to
pozwolić. Ludzie w filharmonii
nie tańczą przecież wokół sceny.
My szukaliśmy rozwiązań, aby
publiczność poczuła również tę
energię, moc tej muzyki. I w pew-
nym momencie muzyka klasycz-
na klezmerska już nam nie wy-
starczała. Chcieliśmy czegoś no-
wego. Dołączył do nas perkusi-
sta, który wypełnił część tego co
nam brakowało. Ale brakowało
nam wokalu. Zacząłem od paru
lekcji wokalnych plus języka
arabskiego, muzyki arabskiej. Za-
częliśmy to stopniowo delikatnie
wplatać. Potem jeszcze dołączy-
ły się inne osoby, Woodstock, He-
ineken Open’er Festival , i od
tamtego czasu koncertujemy.
Staram się w mojej grze, by słu-
chający ludzie mogli rozpoznać
równie innych kompozytorów i
ich style, np. Paganiniego, Wie-
niawskiego i innych. Wplatam
czasem, balansuję pomiędzy sty-
lami. A czasem w tle nawet coś z
ludowego metalu. Obecnie pla-
nujemy rozpoczęcie pracy nad
kolejnym albumem, w który bę-
dziemy wplatać elektronikę, któ-
rą się ostatnio bawimy. A Ursy-
nów? - jesteśmy tu chyba pierw-
szy raz. Publiczność jest świet-
na, bardzo nam się podobała -
mówił dla Passy Andrzej Czapliń-
ski.  Koncert rewelacyjny, wielkie
emocje i ekspresja wykonawców
pozostały chyba w każdym słu-
chaczu. Chciałoby się pomarzyć,
kiedy znów zagrają na 
Ursynowie? 

Po ostatnim koncercie folko-
wym, przed nami jeszcze tylko
jeden koncert w ramach Lata
Muzycznego Na Ursynowie -
muzyki klasycznej, który w naj-
bliższą niedzielę o godzinie 18
odbędzie się w Parku Jana Paw-
ła II . Będzie to klasyka w wyko-
naniu Vinyl String Quartet. Po-
słuchamy znów muzyki filmo-
wej i będą to “Światowe Przebo-
je Srebrnego Ekranu”. Serdecz-
nie zapraszamy!

Warszawa dla Ukrainy

Klezmafour na Ursynowie
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Nowa trasa tramwajowa za-
pewni mieszkańcom Wilanowa
oraz Mokotowa szybką i wygod-
ną podróż do centrum. To naj-
większa inwestycja Tramwajów
Warszawskich od lat. Jak inne
podobne przedsięwzięcia, cho-
ciażby budowa metra, będzie
oznaczała utrudnienia dla kie-
rowców i objazdy dla autobu-
sów komunikacji miejskiej. Cza-
sowa organizacja ruchu wpro-
wadzona zostanie na trzykilo-
metrowym odcinku przyszłej
trasy tramwajowej – na ulicach
Goworka, Spacerowej i Jana III
Sobieskiego – od ulicy Puław-
skiej do van Beethovena. Zwy-
kle najtrudniejszy jest pierwszy
tydzień, kiedy kierowcy pozna-
ją nowe zasady ruchu. Sytuacja
na drogach w tym rejonie bę-
dzie monitorowana przez miej-
skich inżynierów. W razie po-
trzeby wprowadzone zostaną
korekty objazdów.

Priorytet na ulicach będzie
miał Warszawski Transport Pu-
bliczny. W rejonie prowadzo-
nych prac powstanie 2,5 km bu-
spasów, które pomogą autobu-
som przewieźć pasażerów w po-
dobnym czasie jak obecnie. W
trakcie budowy tramwaje znikną
z fragmentu ulicy Puławskiej,
pomiędzy ulicą Madalińskiego
a placem Zbawiciela. Kursowa-
nie trzech linii będzie zawieszo-
ne, ale na tory i ulice wyjedzie ty-
le samo linii zastępczych. Przy
ul. Dworkowej powstanie tym-
czasowa pętla, na którą co kilka
minut podjadą tramwaje dwu-
kierunkowe z Wyścigów i Słu-
żewca. Tutaj będą dojeżdżały
także autobusy zastępcze z pla-
cu Konstytucji.

Puławska
Wyłączona z ruchu zostanie

jezdnia ulicy Puławskiej w kie-
runku Śródmieścia, na odcinku
od ul. Willowej do pl. Unii Lu-
belskiej. Kierowcy będą kiero-
wani na drugą nitkę, na którą
przejadą tymczasową przewiąz-
ką wybudowaną przy ulicy Wil-
lowej. Za nią poprowadzi jesz-
cze jeden pas umożliwiający do-
jazd do ulic Olszewskiej, Cho-
cimskiej, Humańskiej i Słonecz-
nej. Wyjazd z ulicy Olszewskiej
na Puławską nie będzie możli-
wy – kierowcy pojadą do ulicy
Chocimskiej.

Na zachodniej jezdni ulicy Pu-
ławskiej (normalnie prowadzą-
cej w kierunku Ursynowa) wyty-
czone zostaną trzy pasy ruchu –
jeden w kierunku Ursynowa i
dwa do Śródmieścia, z czego je-

den będzie zarezerwowany dla
autobusów Warszawskiego
Transportu Publicznego, taksó-
wek, motocykli, MTON oraz po-
jazdów uprzywilejowanych. 

Zmiany w ruchu wprowadzo-
ne zostaną także na skrzyżowa-
niu z Rakowiecką. Wyjazd z tej
ulicy na Puławską możliwy bę-
dzie w prawo i w lewo, ale do
skrętu w stronę Śródmieścia bę-
dzie służył tylko jeden pas. Nato-
miast jadący ulicą Puławską w
kierunku Śródmieścia nie skręcą
w lewo w Rakowiecką. Wjazd z
ulicy Puławskiej w Rakowiecką
będzie możliwy tylko dla jadą-
cych od strony centrum.

Całkowicie zmieni się orga-
nizacja ruchu u zbiegu Puław-
skiej i Goworka. Jadący w stro-
nę Śródmieścia będą mieli do
dyspozycji dwa pasy – jeden do
jazdy w kierunku ulicy Waryń-
skiego i jeden do skrętu w pra-
wo w Goworka (autobusy ko-
munikacji miejskiej z tego pasa
pojadą też prosto; za skrzyżo-
waniem natomiast skrajnie pra-
wy pas zarezerwowany zosta-
nie dla autobusów, taksówek i
pojazdów MTON). Jadący do
Śródmieścia wrócą na właści-
wą jezdnię na wysokości budyn-
ku Plac Unii.

Na jezdni ulicy Waryńskiego
od strony ronda Jazdy Polskiej
będą trzy pasy: jeden do jazdy
prosto w Puławską w stronę Ur-
synowa i dwa do skrętu w lewo
w ulicę Goworka – jeden z nich
przeznaczony będzie wyłącznie
dla autobusów.

Plac Unii Lubelskiej
Zmiany pojawią się także na

placu Unii Lubelskiej. Wyłączona
z ruchu i parkowania będzie
jezdnia ulicy Puławskiej pomię-
dzy placem a ul. Waryńskiego. Z
tego powodu wygrodzona zo-
stanie jezdnia przecinająca wy-
spę na środku placu, a ruch bę-
dzie odbywał się jak na zwykłym
rondzie. Z placu na zamknięty
fragment Puławskiej wjadą tylko
dojeżdżający do posesji.

Nie będzie można pojechać
bezpośrednio z Puławskiej na
plac Unii Lubelskiej. Dojazd do
placu zostanie poprowadzony
ulicą Boya-Żeleńskiego.

Spacerowa
Zamknięta dla ruchu i parko-

wania będzie jezdnia ulicy Spa-
cerowej w stronę Śródmieścia,
na odcinku od Belwederskiej do
Puławskiej. W obu kierunkach
kierowcy pojadą nitką prowa-
dzącą „w dół”. Wjadą na nią za

skrzyżowaniem z ulicami Bel-
wederską i Gagarina. Ruch w tej
relacji zostanie jednak ograni-
czony: na skrzyżowaniu będzie
tylko jeden pas do jazdy prosto z
Gagarina w kierunku Puław-
skiej; tak samo na skręcie z ulicy
Belwederskiej. Jeden pas będzie
także na dalszym odcinku Spa-
cerowej i Goworka, a na skrzyżo-
waniu z Puławską ustawiony zo-
stanie nakaz skrętu w prawo, w
kierunku ulicy Waryńskiego. Ob-
jazd dla chcących skręcić w lewo
będzie poprowadzony ze Space-
rowej prosto ulicą Klonową do
placu Unii Lubelskiej i dalej uli-
cą Boya-Żeleńskiego, a następnie
w lewo w Waryńskiego.

Jednym pasem pojadą także
kierowcy zjeżdżający ulicą Spa-
cerową w kierunku Belweder-
skiej. Przed skrzyżowaniem z
tą ulicą będą dwa pasy do jaz-
dy prosto w Gagarina i jeden
do skrętu w prawo w kierunku
Wilanowa.

Zamknięty zostanie wyjazd z
ulicy Klonowej na Goworka. Po-
łączenie z tą ostatnią straci tak-
że ulica Chocimska (po stronie
północnej). Wjazd i wyjazd z tej
drogi będzie możliwy tylko od
strony Klonowej. Na ulicy Cho-
cimskiej zostanie wprowadzony
ruch dwukierunkowy.

Utrudnienia dotkną także ro-
werzystów. Tymczasowo zawie-
szony zostanie pas zlokalizowa-
ny na zamkniętej jezdni Space-
rowej i Goworka. Objazd dla cy-
klistów zostanie poprowadzo-
ny drogą dla rowerów wzdłuż
ulicy Belwederskiej i dalej Baga-
tela. Natomiast chodnik po pół-
nocnej stronie ulicy będzie do-
stępny dla pieszych.

Belwederska
Wyłączona z ruchu zostanie

jezdnia ulic Jana III Sobieskie-
go i Belwederskiej prowadząca
w kierunku Śródmieścia, na od-
cinku od ulicy van Beethovena
do Sułkowickiej. Na sąsiedniej
jezdni będą trzy pasy ruchu –
dwa do jazdy w kierunku Wila-
nowa i jeden w przeciwnym. Ja-
dący w stronę Śródmieścia na
drugą nitkę przejadą przy skrzy-
żowaniu z ulicą van Beethove-
na, a na właściwą jezdnię wrócą
przed ulicą Gagarina.

Na skrzyżowaniu z ulicami
Dolną i Chełmską utrzymane zo-
staną wszystkie relacje skrętne.
Jadący w kierunku Wilanowa
nie będą mogli skręcić w lewo
w ulicę van Beethovena. Specjal-
nie dla nich za skrzyżowaniem
wytyczona zostanie tymczaso-
wa zawrotka.

Połączenie z ulicami Jana III
Sobieskiego i Belwederską stra-
cą ulice Turecka i Nabielaka.
Utrzymany będzie natomiast
wyjazd z ulic Hańczy i Sułkowic-
kiej oraz z dróg prowadzących
do posesji.

Także tutaj utrudnienia do-
tkną rowerzystów. Zamknięta
zostanie droga dla rowerów po
wschodniej stronie ulicy, pomię-
dzy ulicami van Beethovena a
Chełmską. Na sąsiednim chodni-
ku wyznaczony będzie ciąg pie-
szo-rowerowy. W pełni przejezd-
na pozostanie droga dla rowe-
rów po zachodniej stronie Jana
III Sobieskiego.

Tramwaje inaczej 
już w weekend

W czasie prac zmienią się tra-
sy tramwajów i autobusów
Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego. Tramwaje nie będą
kursowały ulicą Marszałkow-
ską i Puławską od placu Zba-
wiciela do ulicy Madalińskie-
go. W weekend, 27-28 sierp-
nia, przy ulicy Dworkowej zo-
stanie zamontowany rozjazd
nakładkowy, który umożliwi
składom zmianę kierunku jaz-
dy. Przygotowany będzie przy-
stanek tymczasowy przystoso-
wany do obsługi składów dwu-
kierunkowych.

Od soboty, 27 sierpnia, kur-
sowanie tramwajów linii: 10, 14
i 18 zostanie zawieszone. Jed-
nocześnie tramwaje linii 4 i 35
zostaną skierowane na trasy ob-
jazdowe. Linia 4 będzie jeździła
objazdem ulicami: Woronicza,
Wołoską, Boboli, Rakowiecką,
al. Niepodległości i Nowowiej-
ską. Z kolei „trzydziestka piąt-
ka” pojedzie objazdem trasą: No-
wowiejska, Krzywickiego, Filtro-
wa, Grójecka do pętli Banacha.

W weekend na ulice wyjadą
także tramwaje linii 31, a ich
trasa będzie wydłużona do Wy-
ścigów. W tym czasie pasaże-
rów będą woziły już również
tramwaje i autobusy linii za-

stępczych. Pierwsza z nich – 78
– z pętli Os. Górczewska trasą
„dziesiątki” dotrze do Nowo-
wiejskiej, gdzie skręci w stronę
Marszałkowskiej, a następnie
tak jak „osiemnastka” dojedzie
do pętli Żerań FSO. Autobusy
zastępczej linii Z-4 będą kurso-
wały z placu Konstytucji ulica-
mi Waryńskiego i Puławską do
Metra Wilanowska.

Tramwaje od 29 sierpnia
Do odwołania zawieszone bę-

dzie kursowanie tramwajów li-
nii: 10, 14 i 18, a tramwaje linii 4
i 35 będą kursowały na trasach
zmienionych, takich jak w week-
end. Od poniedziałku, 29 sierp-
nia, do tymczasowej pętli przy
ulicy Dworkowej będą dojeżdża-
ły tramwaje linii 31 – składy bę-
dą kursowały codziennie. Doja-
dą tu także dwie linie zastępcze.
Z Wyścigów ulicą Puławską bę-
dą kursowały tramwaje linii 75.
Z kolei autobusy linii Z-4 będą
docierały na Dworkową ulicami
Waryńskiego i Puławską z pla-
cu Konstytucji. Ulicami będzie
nadal jeździła także linia zastęp-
cza 78, kursująca z Os. Górczew-
ska do pętli Żerań FSO. 

Autobusy na objazdach
Zmienią się również trasy au-

tobusów jadących w kierunku
Śródmieścia. Objazd dla: 131,
167 i 168 został wytyczony uli-
cami: Belwederską, Bagatela,
przez pl. Unii Lubelskiej, Boya-
Żeleńskiego i Waryńskiego. Po-
jazdy: 501, 519 i 522 ominą
utrudnienia Dolną i Puławską,
linii 222 Puławską i Boya-Żele-
ńskiego, a nocnej N37 – Puław-
ską i Waryńskiego. Autobusy
119 będą miały objazd w kie-
runku pętli Rakowiecka-Sank-

tuarium. Pojadą trasą: Dolna,
Puławska, Madalińskiego i al.
Niepodległości.

Priorytet dla WTP
Komunikacja miejska w kie-

runku Śródmieścia, na czas bu-
dowy, zyska kilka udogodnień.
Dzięki temu pojazdy WTP szyb-
ciej przejadą przez rejon utrud-
nień. Na ulicach Dolnej i Puław-
skiej zostanie wytyczony buspas.
Rozpocznie się on za skrzyżo-
waniem Dolnej z Piaseczyńską, a
skończy na ulicy Waryńskiego.
Autobusy zostaną tam uprzywi-
lejowane również przy skręcie
w Waryńskiego. Pas dla komuni-
kacji miejskiej powstanie także
na ulicy Belwederskiej od Gaga-
rina do Bagatela, gdzie autobu-
sy będą miały możliwość skrę-
cenia w lewo.

Gdzie szukać informacji 
o budowie tramwaju?

Działa już specjalna strona in-
formacyjna tramwajdowilano-
wa.pl. Poprzez witrynę można
też zapisać się do newslettera z
aktualnościami na temat inwe-
stycji i zmian w organizacji ru-
chu. Najnowsze informacje na
temat zmian w transporcie pu-
blicznym dostępne są na stronie
wtp.waw.pl. Tramwaje War-
szawskie wraz z wykonawcą –
firmą Budimex – będą prowa-
dziły także akcje informacyjne
w rejonie prac. W początkowej
fazie zmian Zarząd Transportu
Miejskiego zapewni też mobil-
nych informatorów.

Szczegółowe informacje o
zmianach w organizacji ruchu
można znaleźć na stronach: in-
foulice.um.warszawa.pl oraz fa-
cebook.com/infoulice.
Tr a m w a j e  Wa r s z a w s k i e  s p .  z  o . o .

Tramwaj do Wilanowa – zmiany w ruchu
Na początku 2024 roku do Wilanowa dojadą tramwa-
je, a mieszkańcy dzielnicy będą mogli dotrzeć do cen-
trum w 25 minut. Prace inwestycyjne ruszą w week-
end, 27-28 sierpnia. Wykonawca rozpocznie roboty na
ulicach Puławskiej, Goworka, Spacerowej, Belweder-
skiej i Jana III Sobieskiego. Mieszkańców czekają duże
zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.
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K siążka towarzyszy nam od wielu wieków. Przez cały ten czas była waż-
nym środkiem gromadzenia i przekazywania wiedzy. Dzięki niej możli-
we było przekazywanie myśli i poglądów. Stała się kluczem do wiedzy.

Za jej pomocą możliwe stało się gromadzenie doświadczeń zdobytych przez
wcześniejsze pokolenia i dzielenie się nimi z przyszłymi. Urodzeni setki lat póź-
niej dzięki książkom poznawali starożytne cywilizacje i ich dorobek. Jednym słowem, książki są ni-
czym cegiełki tworzące fundament i to co na nim powstaje - bazę wiedzy. Baza ta rośnie z czasem,
a następujące po sobie pokolenia mają w tym niekończącym się procesie swój wkład. W procesie
tworzenia książek i korzystania z nich uczestniczyły najbardziej rozwinięte ośrodki cywilizacyjne
na całym świecie.

Wydawać by się mogło, że tak ważny czynnik, jakim jest książka, w dodatku pełniący kluczową
rolę w kulturze oraz nauce – będzie mieć niezachwianą pozycję, której nic nie zagrozi. Że utrzyma
ją przez kolejne wieki i tysiąclecia. Tymczasem pojawiły się nowe media, które podobnie jak książ-
ki bazują na słowie pisanym i obrazie, dodatkowo korzystając z multimediów. Mają więc przewa-
gę nad książką, bo znaczna część społeczeństwa skłania się do oglądania ruchomego obrazu, któ-
rego książka nie dostarcza. Czy zatem mamy do czynienia ze schyłkiem książki i czytelnictwa? Czy
nowe media wyprą ją z rynku? 

Odpowiedź nie jest taka prosta, a jeśli nawet obserwujemy prawdziwą inwazję konkurentów książ-
ki – jak komputery PC, laptopy, palmtopy, smartfony i inne urządzenia gromadzące dane i pozwa-
lające na łatwy dostęp zarówno do tekstu, jak i obrazu – po książę sięga nadal wiele osób. Często
widuję w środkach komunikacji młodych i starszych czytelników zanurzonych w lekturze w dro-

dze do szkoły, do pracy etc. Wciąż sięgamy po nią
chętnie dla rozrywki, z potrzeby wiedzy, z obowiąz-
ku lub dla zabicia czasu.

Paradoksalnie, chociaż rola książki w ostatnim
czasie jest inna niż przed wynalezieniem multime-
diów, to właśnie ona dostarcza treści i inspiruje pro-
ducentów oraz twórców kina, twórców audiobo-
oków, słuchowisk etc. 

Wielkie kultury i cywilizacje zawdzięczają książ-
ce i słowu pisanemu swój sukces. Zapiski, kroniki odgrywały ogromną rolę nie tylko w kulturze, ale
też miały zastosowania praktyczne. Dzięki opisaniu wcześniej zjawisk pogodowych jak wylewy rzek
i powodzie, czy zjawiska astronomiczne rodzimi naukowcy w starożytnych Chinach, Egipcie, Eu-
ropie mogli przewidzieć co nastąpi. 

Chociaż w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o spadku czytelnictwa ludzie czytają, o
czym świadczą książki wciąż wydawane w dużej ilości. Amatorów papierowego produktu, pachną-
cego farbą drukarską, który można wziąć do ręki, obejrzeć okładkę – nie brakuje. Czasem to ona
decyduje o tym, że sięgamy po tę czy inną pozycję, wybierając ją spośród innych w księgarni lub w
antykwariacie. Przeglądamy sterty egzemplarzy, żeby ostatecznie przejść do kasy z tą, która urze-
kła nas nie tylko treścią, ale też obwolutą, okładką czy ilustracjami. 

Niedawno przedstawiony został raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Dotyczył on okresu
2021–2022, przypadającego na drugi rok pandemii. Badania przeprowadzono na zlecenie Biblio-
teki Narodowej w listopadzie 2021, a następnie powtórzono w marcu 2022. Wynika z nich, że 38%
Polaków zadeklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu roku. Dotyczy to osób czy-
tających rzeczywiście,  nie zaś tych, które zakupiły, czy wypożyczyły książkę z biblioteki.

Czy to dużo, czy mało. Niektóre statystyki światowe tego typu pokazują, że w innych krajach jest
pod tym względem lepiej. Mimo to, wynik oznacza, że nieco mniej niż połowa naszego społeczeń-
stwa czyta. Czy można mówić zatem o końcu książki?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Czy to schyłek książki? 

O dkąd wróciłem po prawie dziesięcioletnim pobycie w Niemczech,
staram się regularnie poddawać badaniom okresowym wszelkiego ro-
dzaju – krew, rtg, tomograf, echo serca, etc. Niemiec mnie nauczył.

Ostatnie badania wypadły wzorowo – wszystko w normie poza cholesterolem,
który zatrzymał się na poziomie 239 mg/dl. Taki wynik wzbudził nieoczekiwa-
ną czujność lekarki pierwszego kontaktu, która zareagowała wręcz histerycznie. Jakby chciała
powiedzieć: „Panie, tak wysoki cholesterol i jeszcze pan żyje?”. No i zapisała mi statynę (lek an-
tycholesterolowy, nazwy nie wymieniam). Mnie wcale nie przeraził poziom cholesterolu 239, po-
nieważ mam w głowie słowa pani prof. Iwony Wawer, profesorki Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, wieloletniej kierowniczki Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym,
z którą przed laty miałem możliwość wymiany poglądów. Dyskusja zeszła na temat statyn. Pa-
ni profesor powiedziała: „Synku, uważaj ze statynami, bo to miecz obosieczny – na jedno pomo-
gą, na drugie zaszkodzą. Chodzi przede wszystkim o stawy i mięśnie. Staraj się zbijać choleste-
rol dietą”. Zacząłem więc interesować się tym lekiem, szukając wiarygodnych źródeł. Nie było
łatwo. Skonstatowałem jedynie, że już od ponad 30 lat producenci statyn księgują zyski liczone
w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie. Za komercyjnym sukcesem tych specyfików stoi hi-
steryczny lęk przed cholesterolem, który od lat siedemdziesiątych XX wieku przemysł farmaceu-
tyczny wtłacza w głów lekarzy i pacjentów. 

P rowadząc zakrojone na gigantyczną skalę akcje promocyjne farmaceutyczne korporacje,
mające coraz ściślejsze związki biznesowe ze światem medycyny, skutecznie poszerza-
ją rynki dla swoich produktów oddziałując na środowiska naukowe, które zaostrzają w

tym celu normy cholesterolu. Tym samym poszerzają liczebność grup kwalifikujących się do te-
rapii statynami. Jednak od kilku lat narasta wśród naukowców sceptycyzm nie tylko wobec sto-
sowania samych leków, ale również wobec teorii o szkodliwości cholesterolu. Obowiązuje teoria,
że nadmiar cholesterolu powoduje tworzenie się tzw. blaszek miażdżycowych, co prowadzi do
całkowitego zamknięcia naczynia, czego skutkiem jest zawał serca. Aliści podczas poszukiwań
dotarłem do głęboko ukrytego w sieci i bardzo ciekawego raportu lekarzy jednej z klinik w He-
idelbergu (Mekka niemieckiej medycyny). Otóż tamtejsi patolodzy wypreparowali bodaj w ro-
ku 2014 blaszkę miażdżycową ze zwłok pacjenta zmarłego na zawał serca. I co się okazało? Że
blaszka to przede wszystkim wapń, który trzeba było rozbijać młotkiem, a cholesterolu było w
niej tyle, co kot napłakał. I komu wierzyć w tej sytuacji? Coraz częściej mówi się, że upadek prze-
mysłu statyn przyćmi nawet porażkę thalidomidu z lat pięćdziesiątych i fiasko hormonalnej te-
rapii zastępczej z lat dziewięćdziesiątych. Z tą tezą zgadza się duża część akademickich ośrod-
ków farmacji nie związanych w ogóle, bądź związanych luźno z potężnymi, dysponującymi mi-
liardami dolarów koncernami farmaceutycznymi. Coraz częściej słyszy się z ust naukowców, że
normy cholesterolu są w Polsce mocno zaniżone i powinny oscylować na poziomie 250 mg/dl,
a nie 190 mg/dl jak przyjęto. Normy cholesterolu są różne w różnych krajach, a co ciekawe, w
niektórych państwach w ogóle się ich nie stosuje.

Według krytyków leków antycholesterolowych, a ich liczba z roku na rok rośnie, popularność sta-
tyn wśród pacjentów i lekarzy utrzymuje się wyłącznie dzięki rozpowszechnianiu fałszywych infor-
macji na temat cholesterolu, głównie przez producentów. Naukowcy niezwiązani z koncernami  na-
zywają je bez ogródek „toksynami”. Po pierwsze, skuteczność tych leków w zakresie zmniejszania

ryzyka zawału serca, chętnie podno-
szona przez kartel farmaceutyczno –
medyczny, jest co najmniej wątpliwa.
Metaanazliza siedmiu badań w okresie
od trzech do pięciu lat na grupie
42.848 pacjentów faktycznie wykaza-
ła 29-procentowy spadek ryzyka wy-
stąpienia poważnego incydentu kar-
diologicznego. Jednak w tym samym
czasie wszyscy pozostali poddani bada-
niu doświadczyli osłabienia fizyczne-
go oraz umysłowego. Powielane jest
wśród ludzi nauki twierdzenie, że pro-

ducenci statyn demonizowali cholesterol do tego stopnia, iż na przykład Amerykanie boją się panicz-
nie niemal wszystkich zawierających go pokarmów. Tymczasem nie spożywając cholesterolu,x ob-
ciążamy nasz organizm. Zostaje on bowiem zmuszony do samodzielnego syntetyzowania, by móc
zaspokoić swoje potrzeby. Co więcej, pozbawiamy się wtedy niezbędnych substancji odżywczych. „Ser-
ce się kraje, gdy widzę jak ktoś rozbija jajo i wyrzuca żółtko, gdyż zawiera ono „za dużo” cholestero-
lu – ubolewa pewna amerykańska uczona – badaczka. Jaja to od dawien dawna wyjątkowo zdrowy
pokarm i właśnie w żółtku znajdują się wszystkie ważne składniki odżywcze”. 

A merykanie masowo cierpią dziś na niedobory kluczowych składników odżywczych, takich
jak cholina, cynk, niacyna, witamina A i witamina D. Z dostępnych zwykłemu szarakowi
badań wynika, że cholesterol to substancja niezbędna do sprawnego funkcjonowania

ludzkiego organizmu, bez której człowiekowi grozi rychła śmierć. Nieobecny w roślinach choleste-
rol to substancja o kluczowym znaczeniu, warunkująca posiadanie zdolności ruchowych oraz funk-
cjonowanie układu nerwowego. Cholesterol posiada unikatowe właściwości wykorzystywane
przez dwuwarstwę lipidową otaczającą wszystkie komórki – kiedy stężenie cholesterolu rośnie, płyn-
ność błon maleje. Jednak powyżej określonego stężenia cholesterol zaczyna tę płynność zwiększać.
Komórki wykorzystują tę właściwość na swoją korzyść w procesie transportowania jonów, co ma
kluczowe znaczenie dla możliwości ruchowych oraz przekazywania sygnałów nerwowych. Oprócz
tego cholesterol to prekursor witaminy D3, hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu i testo-
steronu, a także takich hormonów sterydowych takich jak kortyzol. Cholesterol jest absolutnie nie-
zbędny dla błon wszystkich naszych komórek, w których chroni je zarówno przed wyciekami jonów,
jak i przed uszkodzeniami w wyniku oksydacji tłuszczów znajdujących się błonach. Chociaż mózg
człowieka odpowiada jedynie za 2 proc. masy ciała, to zawiera aż 25 proc. znajdującego się w or-
ganizmie cholesterolu. Cholesterol ma fundamentalne znaczenie dla transportowania sygnałów ner-
wowych w synapsach za pośrednictwem neurytów przekazujących sygnały z jednej części mózgu
do drugiej. Siarczan cholesterolu odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie tłuszczów, a także w re-
akcji odpornościowej organizmu na wypadek działania patogenów.

Krytycy statyn twierdzą, że utrudniają one syntezę wielu kluczowych substancji biologicznych
biorących udział w procesach wewnątrzkomórkowych oraz zapobiegają procesom utleniania. Jed-
ną z tych substancji jest koenzym Q10, którego największe stężenie występuje w sercu. Odgrywa
on kluczową rolę przy produkcji energii w mitochondriach oraz jest potężnym antyutleniaczem. Le-
karze zalecają nam zwykle, by niepokoić się podwyższonym stężeniem cholesterolu LDL z uwagi
na związane z tym ryzyko wystąpienia choroby serca. Ponoć podział na cholesterol „dobry” (HDL)
i „zły” (LDL) to uproszczenie, które ma w sposób „obrazkowy” utrwalać w głowach pacjentów lę-
ki i obawy związane z cholesterolem. LDL bowiem to, zdaniem krytyków, nie rodzaj cholesterolu,
ale raczej pojemnik, który dostarcza tłuszcze, cholesterol, witaminę D oraz rozpuszczalne w tłusz-
czach antyoksydanty do wszystkich komórek organizmu człowieka. Ponieważ składniki te nie roz-
puszczają się w wodzie, muszą być zapakowane i transportowane wewnątrz cząsteczek LDL znaj-
dujących się we krwi. Kiedy zaburzamy produkcję cząstek LDL zmniejszamy dostępność tych skład-
ników dla komórek naszego organizmu. 

P ewne jest natomiast, że bóle mięśniowe i osłabienie to powszechnie znane skutki uboczne
przyjmowania statyn. Odnotowują je nawet producenci tych leków. Z biegiem czasu sta-
tyny powoli niszczą komórki mięśniowe. Nie znam się na medycynie i farmakologii, więc

nie chcę się zbytnio wymądrzać, ale kiedy zainteresowałem się tym tematem, a następnie włączy-
łem logikę, przyszło mi na myśl, że z tym statynami faktycznie coś jest nie tak. 

Najbardziej znani krytycy statyn to dr Stephanie Seneff, biofizyk z Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), szanowany angielski kardiolog Malcolm Kendrick i szwedzki naukowiec Uffe Ravn-
skov, autor znanej w Polsce książki “Cholesterol – Naukowe Kłamstwo”. Podczas dyskusji telewizyj-
nej przedstawiciel szwedzkiego kompleksu państwowo – medyczno – farmaceutycznego podarł na
strzępy w napadzie furii jedną z książek Ravskova. Taka złość nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwa-
gę gigantyczne zyski tej branży uzyskiwane z „leczenia zbyt wysokiego poziomu cholesterolu”.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Cholesterol? Jestem za...

„Nie znam się na medycynie 
i farmakologii,  więc nie chcę
się zbytnio wymądrzać, ale
kiedy zainteresowałem się
tym tematem, a następnie
włączyłem logikę, przyszło 
mi na myśl, że z tymi statyna-
mi faktycznie coś jest nie tak“

„Czy zatem mamy do
czynienia ze schyłkiem
książki i  czytelnictwa?
Czy nowe media wyprą
ją z rynku?“

17 sierpnia 2022: Jarosław Kaczyński 
niespodziewanie wygłosił ważne oświadczenie

Nikt się tego nie spodziewał. Całkowite zaskoczenie.
Na antenie poruszenie. Wódz wygłosił oświadczenie.

Długo myślał. Tęga głowa! Widać nigdzie się nie schował.
Działa jak prawdziwy bonza. Są problemy? Chce rozwiązać!

Konferencję szybko zwołał, by wyzwaniom stawić czoła.
Jaki będzie główny temat? Czym się zajmie? Jest dylemat.

Może powie o inflacji? O obronie demokracji?
O pomocy Ukrainie? Skąd trucizna w Odrze płynie?

O tych, którzy łamią prawo? Wszystko to tematy grząskie.
Nie! Dziś najważniejszą sprawą… są wybory w Rudzie Śląskiej.

Mimochodem, niby w żarcie, Prezes prosi o poparcie
Posła Marka. W czas kryzysu Prezydenta chce mieć z PiSu.

- Posłuchajcie mnie, matoły. To mój żart. Ma być… Wesoły.
I to wszystko. Znów się schował. Ale kto by się przejmował?

Kiepski moment, bądźmy szczerzy. Wszystkim trudno w to uwierzyć.
Czemu nikt mu nie powiedział, że przysługa to niedźwiedzia?

Gdy mieszkańcy się połączą, te wybory będą testem.
Czy się kłania Kozakiewicz wraz ze swym wymownym gestem?.

Wybory Prezydenta Rudy Śląskiej odbędą się 11 września 2022.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

WÓDZ PRZEMÓWIŁ

Jak co roku, w 42. rocznicę podpisania w
Gdańsku Porozumień Sierpniowych, Urząd
Dzielnicy Mokotów i Służewski Dom Kultury
zapraszają na koncert upamiętniający minione
wydarzenia. 

Koncert jest kontynuacją tradycji Przeglą-
dów Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki”,
zapoczątkowanej w 1981 r. podczas Zjazdu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

Wykonawcy: Krzysztof Daukszewicz,
Wojciech Dąbrowski (MKWD), Jacek Fedo-
rowicz, Wojciech Gęsicki, Rafał Grząka
(akordeon), Jan Kondrak, Antoni Murac-
ki, Jakub Sienkiewicz, Leszek Wójtowicz
(Piwnica pod Baranami). 

Scenariusz, reżyseria i prowadzenie: Marek
Majewski. 

Zapraszamy. Środa, 31 sierpnia 2022, 
godz. 19, Służewski Dom Kultury, ul. Bacha.
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Miniona niedziela na Słu-
żewcu była świętem koni
czystej krwi pod patrona-
tem szejka Zayeda bin Sul-
tana Al Nahyana ze Zjed-
noczonych Emiratów
Arabskich. Gwóźdź pro-
gramu to gonitwa o Na-
grodę Europy (2600 m).
Jest to prestiżowy wyścig
kategorii G3PA z pulą na-
gród 148.750 zł, w którym
uczestniczy elita koni
arabskich. 

Nagroda Europy rozgry-
wana jest na Służewcu
od 1985 r., ale dopiero

po zmianie ustroju w państwie
otworzyła się na Zachód. Jej
pierwszą edycję zapisał na swo-
je konto wyhodowany w SK Ku-
rozwęki ogier Złoty Potok. W na-
stępnych latach dominowały An-
char, Vatikan i Wospitannik ze
słynnej rosyjskiej stadniny
Tiersk, a w kolejnych araby ho-
dowli polskiej – Sarmacja, Dru-
id, Esej, Savvannah i Gorec. W
2010 r. Nagroda Europy została
włączona do światowego cyklu
im. Szejka Zayeda bin Sultana
Al Nahyana, założyciela Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich i
rozpoczęła się era arabów wy-
hodowanych w zachodniej Euro-
pie. Tę prestiżową gonitwę wy-
grywali kolejno goście z Francji
Muqatil Al Khalediah, który usta-
nowił niepobity do dzisiaj rekord
toru na tym dystansie (2`56,3
sek.), Sartejano i cztery razy z
rzędu niemiecki Amaretto. W
2016 r. niespodziewanie triumfo-
wał francuskiego chowu, ale tre-
nowany na Służewcu Tefkir, rok
później polskiej hodowli klacz
Shannon Queen, następnie tre-
nowany we Francji ogier Ijram,
Salam Al Khalediah (dwukrot-
nie) i Shadwan Al Khalediah. W
niedzielę pierwszym faworytem
była opromieniona doskonały-
mi występami we Francji i we
Włoszech siedmioletnia klacz

Amwaj Al. Khalediah ze stajni
Macieja Kacprzyka, pod ścią-
gniętym z Wysp irlandzkim dżo-
kejem Tadhg`em O’Shea.    

Rywalizowało sześcioro
uczestników – pięć ogie-
rów i jedna klacz. Wy-

ścig poprowadziła mocnym, se-
lekcyjnym tempem Amwaj Al
Khalediah. Tadgh O`Shea zasto-
sował taktykę jaką stosuje na Wy-
spach i nad Zatoką Perską, gdzie
dosiada koni w sezonie zimo-
wym, czyli ostro na front, by za-
męczyć rywali tempem. Na Słu-
żewcu taka taktyka nie zdała eg-
zaminu. W połowie końcowej
prostej klacz zaczęła słabnąć i
wtedy kapitalnym finiszem po-
pisał się wyhodowany w Polsce
Han Rastaban pod naszym cham-
pionem Szczepanem Mazurem,
wygrywając wyścig pewnie w
bardzo dobrym czasie 2’57,5 sek.,
tylko o 1,2 sek. słabszym od rekor-
du toru. Amwaj Al Khalediah
utraciła na celowniku drugie
miejsce na rzecz ogiera Wielki
Dakris ze stajni Adama Wyrzyka.
Fakt, że w tak prestiżowej goni-
twie dwa pierwsze miejsca zaję-
ły araby wyhodowane w Polsce
musi cieszyć. Jest to bowiem wy-
raźny sygnał, że opóźnienia w ho-
dowli arabów wyścigowych zo-
stały w Polsce w znacznej mierze
odrobione. Dotychczas z powo-
dzeniem koncentrowaliśmy się
na hodowli arabów pokazowych,
które zawojowały cały świat. Han
Rastaban został wyhodowany
przez spółkę Nessa Arabians, któ-
rej właścicielką jest pani  Jutta
Hietscholdt, a wychowywał się
w ośrodku Leszka Kowala na Ma-
zurach. Jest on wraz z Patrycją
Laskowską, córką trenera Andrze-
ja Laskowskiego, dzierżawcą tego
wyjątkowo utalentowanego ara-
ba. Ojcem Han Rastabana jest
bardzo dobry „szejkowy” repro-
duktor Assy, syn epokowego
Amera, zaś matką niemieckiej ho-
dowli klacz HN Rana. Ogier Assy

daje wartościowe potomstwo, po
nim są m.in. świetnie spisujące
na Służewcu klacze Medan i Zoi,
czy ogier Oficer, który wygrał w
niedzielę na dystansie 2200 m. 

Rokrocznie podczas Dnia
Arabskiego na Służew-
cu rozgrywany jest Me-

moriał Bogdana Ziemiańskiego
– zasłużonego dla Służewca dżo-
keja, a następnie trenera. Pan
Bogdan mógł cieszyć się w za-
światach, ponieważ memoriał
jego imienia wygrał ogier Alma-
red trenowany przez Krzyszto-
fa Ziemiańskiego, syna nieżyją-
cej służewieckiej znakomitości.
Almared został przygotowany
do wyścigu perfekcyjnie i zwy-
ciężył w kapitalnym stylu, choć
nie był zaliczany do grona fawo-
rytów. Podopieczny Krzysztofa
Ziemiańskiego pokonał 1800 m
w znakomitym czasie 2’02,9
sek., co świadczy o tym, że na
dystansach do 2000 m jest groź-
ny dla najlepszych. Hodowcą i
właścicielem Almareda jest Zbi-
gniew Górski, wielokrotny laure-
at plebiscytu na Hodowcę Roku.
Znakomity czas w wyścigu Al
Khalediah Poland Cup (Listed
PA) na dystansie 1600 m „wy-
kręcił” również dosiadany przez
Antona Turgajewa wałach May-
ar Al Khalediah. Przeprowadzo-
ny z wielkim wyczuciem przez
jeźdźca siwek pokonał 1600 m w
1’46,5 sek., co na torze elastycz-
nym (3,3) jest dużym wyczy-
nem. Anton Turgajew ma ostat-
nio świetną passę i zdaje się wra-
cać do formy sprzed lat. Trene-
rem Mayara jest Michał Borkow-
ski mający własną stajnię na
wrocławskich Partynicach. W
Nagrodzie Białki (kat. A, 2000
m) triumfował trenowany w
Czechach przez Stepankę My-
skovą trzyletni ogier Ocean Al
Maury, natomiast wyścig dla kla-
czy o Nagrodę Sabelliny (kat. B,
2000 m) padł łupem dysponują-
cej piekielnym finiszem klaczy
Medan ze stajni Cornelii Fraisl.
Klacz jest własnością Hassana
Ali Al Muhnnadi`ego.

Wostatnich tygodniach
tor służewiecki żyje
dwoma wydarzenia-

mi bulwersującymi wyścigowe
środowisko. W minioną sobotę
otwartego złamania nogi doznał
znakomicie rokujący, dysponują-
cy świetnym rodowodem pięcio-
letni ogier Neverland. Tak po-
ważna kontuzja nie dawała
szans na wyleczenie i ogier mu-
siał zostać zgładzony. Ojcem Ne-
verlanda jest urodzony w pur-

purze, wyhodowany w Kentucky
i sprowadzony do Polski siwy
Ruten, derbista z 2008 r. Potęż-
nej budowy Neverland był ko-
niem późnym i właśnie w tym
roku zaczął święcić triumfy. W
dzień tegorocznych Derby zwy-
ciężył w pięknym stylu w presti-
żowej Nagrodzie Prezesa Tota-
lizatora Sportowego (kat. A),
wygrywając dla państwa La-
skowskich, swoich właścicieli,
65 tys. złotych. Przed ogierem
otwierała się wspaniała kariera,
która została zniweczona przez
nieszczęśliwy wypadek. To
ogromna strata dla polskich wy-
ścigów konnych, ponieważ Ne-
verland był flagowym koniem
przeżywającej wyraźny kryzys
polskiej hodowli folblutów. Dla
właścicieli natomiast jest to nie
tylko strata sentymentalna, ale
także finansowa, ponieważ tej
klasy ogier mógł przynieść im
pożytki liczone w setkach tysię-
cy złotych, a po zakończeniu ka-
riery zająć boks czołowego. Jak
mogło dojść do tak tragicznego
wypadku? Wytłumaczenie jest
prozaiczne – podczas treningu
ogier wpadł w dziurę na niere-
montowanej od kilkudziesięciu
lat lat jednej z bieżni toru robo-
czego. bieżni. W 2008 r. zabytko-
wy hipodrom przejął w 30-let-
nią dzierżawę Totalizator Spor-
towy, spółka Skarbu Państwa, i
od 2008 r. właściciele koni, tre-
nerzy oraz jeźdźcy błagają wręcz
zarząd TS o wyasygnowanie od-
powiedniej kwoty na remont po-
krytej nierównościami i dziura-
mi bieżni treningowej. Bezsku-
tecznie. Może casus Neverlanda
da zarządowi państwowej spół-
ki cokolwiek do myślenia, tym
bardziej że kilka dni później oku-
lała podczas treningu bardzo do-

bra klacz Iva Grey. Dopuszczenie
do użytkowania tak zrujnowa-
nego obiektu może być potrakto-
wane jako sprowadzenie niebez-
pieczeństwa dla życia lub zdro-
wia wielu osób i w przypadku
nieszczęścia, którego ofiarą pad-
nie człowiek (jeździec podczas
treningu), właścicielowi obiektu
grozi odpowiedzialność karna.  

Druga sprawa, którą
ostatnio żyje Służe-
wiec, dotyczy wizerun-

ku jednej z największych spółek
Skarbu Państwa, jakim jest TS,
jak również Polskiego Klubu Wy-
ścigów Konnych (PKWK), zwa-
nego Jockey Clubem. Organizu-
jąca w Polsce koński totalizator
spółka Traf – Zakłady Wzajemne
jest spółką grupy kapitałowej TS
zajmującą się od 2010 r. sprzeda-
żą zakładów na wyścigi konne,
organizowane na trzech polskich
torach. W dniu 31 lipca na Słu-
żewcu rozegrany został wyścig o
nagrodę Kozienic (kat. A, 2000
m). Na celownik prawie równo-
cześnie wpadły dwa ogiery – Ni-
ght Tornado oraz Kaneshya.
Pierwszy jest własnością pań
Emilii, Joanny i Magdaleny Tra-
ka, zaś drugi Westminster Race
Horses GmbH, sponsora toru
wyścigowego na Służewcu. O
wyniku gonitwy musiał zadecy-
dować foto-finisz. Po wyjątko-
wo długim badaniu obrazu z ce-
lownika Komisja Techniczna
orzekła „łeb w łeb”, czyli dwóch
zwycięzców. W takiej sytuacji
podziałowi „na dwa” ulegają nie
tylko nagrody dla zwycięzców,
ale także pule zwycięskich za-
kładów obstawionych przez gra-
czy w danej gonitwie. Na upu-
blicznienie foto z celownika kibi-
ce, gracze, właściciele koni i tre-
nerzy musieli czekać aż 10 dni.

Elektroniczne foto z celownika z
czerwoną linią jest niezwykle
precyzyjnym wykładnikiem w
sporze, który z koni zwyciężył, a
obraz zawsze mówi więcej niż
tysiąc słów. Z foto wynika na
pierwszy rzut oko, że o nos
(mniej więcej 20 cm) wygrał Ni-
ght Tornado, ale w tak napiętej
sytuacji nie wolno pochopnie
wyrokować. Należałoby powo-
łać niezależnego biegłego, który
wydałby niezależną opinię. To
wspólny obowiązek PKWK, któ-
rego prezes wybiera i zatwier-
dza skład Komisji Technicznej,
jak również TS, a konkretnie sio-
strzanej spółki Traf – Zakłady
Wzajemne, która organizuje
koński totalizator. 

To poważna sprawa, po-
nieważ chodzi o trans-
parentność oraz wizeru-

nek obu tych podmiotów. Tu nie
wolno chować głowy w piasek i
próbować zamiatać problemu
pod dywan, ponieważ w przy-
szłości mogą padać oskarżenia
typu “skoro raz już oszukali ludzi
i uszło im to na sucho, mogą tak
uczynić po raz wtóry”. Sprawa
jest skomplikowana i niewdzięcz-
na dla zainteresowanych pod-
miotów, bowiem gdyby po anali-
zie biegłego okazało się, że jed-
nak wygrał Night Tornado, na co
wskazuje foto z celownika, gra-
cze, którzy mieli w zakładach
“trójka”, “tripla”, “kwinta” oraz
“septyma” tego konia jako zwy-
cięzcę, mieliby podstawę do po-
zwania PKWK i Trafu o bezpod-
stawną utratę korzyści z wygra-
nych zakładów. Miejmy nadzieję,
że ten nieprzyjemny zgrzyt  bul-
wersujący środowisko wyścigo-
we zostanie rychło wyjaśniony.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  To r  S ł u ż e w i e c

W ostatniej odsłonie 28. Między-
narodowego Plenerowego Festi-
walu Jazz Na Starówce wystąpi
Rosario Giuliani Quartet & Lu-
ciano Biondini. Włoski zespół
zaprezentuje tematy filmowe
Ennio Morricone i Nino Rota… 

Zapowiada się niezwykle ciekawie.
Publiczność będzie mogła wysłuchać
lirycznych i trafiających do uszu i serc
utworów pod wspólnym tytułem - Cine-
ma Italia w wykonaniu wybitnych wło-
skich jazzmanów. 

Zespół wystąpi w składzie: Luciano
Biondini - akordeon, Rosario Giuliani -
saksofon, Enzo Pietropaoli - kontrabas,
Michele Rabbia - perkusja.

Rosario Giuliani to jeden z najzna-
komitszych współczesnych saksofoni-
stów altowych, kompozytor oraz lider
własnych zespołów. Jest ceniony za
swoje wirtuozerskie umiejętności im-
prowizatorskie oraz doskonałą techni-
kę wykonawczą. Na swoim koncie ma
wiele prestiżowych nagród. Współpra-

cuje z wybitnymi postaciami światowe-
go jazzu. Rok po ukończeniu studiów w
Konserwatorium Licinio we Frosinome
(1990 r.), został zaproszony do RAI Na-
tional Symphony Orchestra. Pojawiły
się prestiżowe nagrody dla artysty. Zo-
staje laureatem nagrody Massimo Urba-
ni w 1996 r. a w następnym roku „Euro-
pe Jazz Contest” jako najlepszy solista.
Jego kwartet zostaje uznany za najlep-
szy zespół. W 2000 roku wygrał „Top
Jazz”, a w 2010 roku tytuł najlepszego
saksofonisty roku, zajmując pierwsze
miejsce magazyn Musica Jazz, w 2010
i 2013 nagrodę „Jazz It Awards” jako
najlepszy saksofonista altowy. Wydał
12 solowych płyt i ponad 20 jako side-
man. Jego ostatnie albumy to „Duke’s
Dream” (z pianistą Enrico Pieranun-
zim) oraz „Love in Translation” (z Joe
Locke, Dario Deidda i Roberto Gatto).
Współpracował z wybitnymi muzykami
jak: Charlie Haden, Gonzalo Rubalcaba,
Phil Woods, Enrico Pieranunzi, Enrico
Rava, Franco D’Andrea, Martial Solal,

Jeff „Tain” Watts, Kurt Elling, Kenny
Wheeler, John Patitucci, Cedar Walton,
Marc Johnson, Joey Barron i wielu in-
nych. Kariera artystyczna Rosario Giu-
lianiego obfituje w zdarzenia najwyż-
szej rangi. Występował i nagrywał z ta-
kimi mistrzami jak: Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Gianni Ferrio, Nicola Pio-
vani, Ritz Ortolani. Jest poszukiwanym
i cenionym artystą. Koncertuje we Wło-
szech i za granicą, występuje na naj-
ważniejszych festiwalach na świecie.

Luciano Biondini obok Richarda Gal-
liano, to jeden z nielicznych w Europie
mistrzów akordeonu. Włoski wirtuoz
tego instrumentu i wszechstronny arty-
sta swoją miłość do jazzu wyraża rów-
nież poprzez odniesienia do włoskiej
tradycji muzycznej. Jest jednym z naj-
lepszych akordeonistów na międzyna-
rodowej scenie jazzowej. Po ukończeniu
studiów klasycznych wygrał kilka kra-
jowych i międzynarodowych konkur-
sów (Trophée Mondial de l’Accordéon
i Premio Internazionale). Obecnie kon-

centruje się na muzyce jazzowej. Arty-
sta zapraszany jest do udziału w audy-
cjach telewizyjnych i radiowych w Eu-
ropie. Współpracował ze znakomitymi
artystami jak: Enrico Rava, Ares Tavo-
lazzi, Javier Girotto, Rabih Abou – Kha-
lil, Michel Godard, Tony Scott. Biondi-
ni posługuje się oryginalnym językiem
muzycznym, „posiada głęboką znajo-
mość tradycji, nowoczesnego jazzu, kla-

syki i folkloru śródziemnomorskiego i
bardzo osobistą wizją”. 

Koncert: 27 sierpnia 2022, godzina
19:00, Rynek Starego Miasta, Warszawa

Organizator:
Fundacja Jazz Art. Dyrektor general-

ny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski.
Dyrektor artystyczny festiwalu: Iwona
Strzelczyk Wojciechowska. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Cinema Italia na starówce

Polskie araby górą na Służewcu

Dlaczego konie łamią nogi?

FFoottoo zz ffoottoo-ffiinniisszzuu nnaa cceelloowwnniikkuu:: NNiigghhtt TToorrnnaaddoo nnaa ppiieerrwwsszzyymm 
ppllaanniiee..

OOggiieerr HHaann RRaassttaabbaann 
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418 

BOKSERY szczenięta ZKwP FCI
ur. 24 maj, żółte i 1 pręgowany
sprzedam, 660 401 669

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DO WYNAJĘCIA dom 400 m2

na biuro, Mokotów, blisko metra
Wilanowska, 602 770 361

DZIAŁKI budowlane 800 m2

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

MIESZKANIE do wynajęcia 
3-pokoje, Arbuzowa, Wilanów,
umeblowane, 3-pietro. Proszę 
o e-mail:galzinski@hotmail.com

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

!Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie
ul. Małcużyńskiego 4, zatrudni –
kontrolera ruchu (opiekun dzieci 
i młodzieży przy przejściu przez
jezdnię w drodze do i ze szkoły),
tel. 22/859 17 20,
sp336@edu.um.warszawa.pl 

PANA do montażu tablic 
w Konstancinie, 22 754 46 70

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEKARSKIE, naprawa dachów,
rynien, obróbki blacharskie,
montaż dachów, papa
termozgrzewalna, blacha
trapezowa, blachodachówki, 
577 403 312

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, mycie i malowanie
elewacji, podbitka, 25 lat
doświadczenia, 501 624 562

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75 

MALOWANIE, gładź, 
505 735 827

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
669 945 460

PRZEPROWADZKI pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

2 2  5 4 4  1 2  0 0

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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 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  
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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Dostał ataku złości, bo 
pizza nie dotarła na czas
Ursynowscy policjanci za-

trzymali 48-latka podejrzane-
go o umyślne uszkodzenie
drzwi oraz ościeżnicy w pizze-
rii. Głodny mężczyzna podsy-
cony złością przemierzył ponad
3 km żeby zrobić awanturę w
lokalu gastronomicznym, po-
nieważ jego zamówienie nie do-
tarło na czas. 

Wezwani na miejsce uszko-
dzenia drzwi policjanci ustalili,
że kilka minut po godzinie 20.00
do jednej z pizzerii przy ul. Nu-
gat na Ursynowie wtargnął po-
stawny mężczyzna z długimi
włosami i zarostem. Machając
rękami i używając słów wulgar-
nych krzyczał na stojącą za kasą
kobietę, że około godziny 17.00
składał zamówienie na pizzę i
do tej pory nie dotarła. Przerażo-
na pracownica pizzerii tłuma-
czyła mu, że mają chwilowe pro-
blemy z dostawą. Dzwoniła
przecież do niego i informowa-
ła go, że będzie opóźnienie. Męż-
czyzna nie słuchał tylko krzyczał
dalej, wówczas kobieta poprosi-
ła go, żeby wyszedł ponieważ
ona się go boi. Zachowujący się
nieobliczalnie mężczyzna wy-
szedł ale obszedł budynek i przez
drzwi na zapleczu dostał się do
kuchni. Tam zachowywał się w
podobny sposób przelewając
swoją frustrację na pracowni-
ków. Kiedy wychodził z lokalu
na drodze stanęły mu drzwi, któ-
re zaczął kopać do momentu, aż
je uszkodził łącznie z ościeżni-
cą. Po wszystkim opuścił lokal i
wrócił do siebie.

Wezwani na miejsce policjan-
ci ustalili okoliczności, a następ-

nie pojechali pod adres, który
klient zostawił podczas zamó-
wienia. Drzwi otworzył mężczy-
zna odpowiadający rysopisowi.
Był trzeźwy. Potwierdził, że
uszkodził drzwi, ponieważ do-
stał ataku złości w związku z
tym, że jego zamówienie nie do-
stało na czas. Podejrzany o
uszkodzenie mienia trafił do po-
licyjnego aresztu bez upragnio-
nego placka drożdżowego z so-
sem pomidorowym i dodatka-
mi. Następnego dnia usłyszał
zarzuty, za które może zostać
skazany na 5 lat więzienia. Sąd
może też zobligować go do na-
prawienia wyrządzonej szkody.

Odpowie za posiadanie 
mefedronu

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 31-latka po-
dejrzanego o posiadanie środ-
ków odurzających. Mężczyzna
idący chodnikiem nerwowo za-
reagował na widok umunduro-
wanych policjantów. Przyspie-
szył kroku i chciał wejść mię-
dzy budynku. W trakcie legity-
mowania i kontroli osobistej
okazało się, że ma woreczek z
białym proszkiem. 

Około godziny 19.20 mundu-
rowi patrolowali rejon ulic Py-
tlasińskiego i Konduktorskiej na
Mokotowie. W pewnym momen-
cie zauważyli dwóch mężczyzn
idących od strony ulicy Dolnej.
Jeden z nich na widok funkcjona-
riuszy nagle zwolnił kroku i za-
mierzał skręcić między budyn-
ki. Drugi również zaczął zacho-
wywać się nerwowo. W związku
z podejrzanym zachowaniem
mundurowi postawili wylegity-
mować i skontrolować obu męż-
czyzn. Jeden z nich nie miał przy
sobie żądnych przedmiotów ani
substancji, których posiadanie
jest zabronione. Przy drugim z
mężczyzn policjanci znaleźli fo-
liowy, zamykany strunowo wore-
czek z białym proszkiem. 31-la-
tek powiedział, że to mefedron,
co zostało potwierdzone podczas
wykonanego badania policyj-
nym narkotesterem. 

W związku z powyższym
mężczyzna został zatrzymany
i umieszczony w policyjnym
areszcie. Następnego dnia poli-
cjant z wydziału dochodzenio-
wo-śledczego przedstawił mu
zarzuty, za które sąd może go
skazać na karę 3 lat więzienia.

Ukradła artykuły 
spożywcze

Policjanci z mokotowskiego
wydziału patrolowo-interwen-
cyjnego zatrzymali agresywną
25-latkę, która ukradła ze skle-
pu artykuły spożywcze, a w
trakcie interwencji znieważyła
i naruszyła nietykalność ciele-
sną funkcjonariuszy. Kobieta
była trzeźwa. 

Kwadrans przed godziną
01:00 policjanci z mokotow-
skiej patrolówki interweniowa-
li w jednym ze sklepów na Dol-
nym Mokotowie, gdzie awan-
turująca się 25-latka ukradła
artykuły spożywcze.  Kobieta
podczas interwencji była agre-
sywna i nie wykonywała pole-
ceń funkcjonariuszy. W wul-
garny sposób znieważała poli-
cjantów. W pewnym momencie
kobieta odwracając się pleca-
mi do funkcjonariuszy, uderzy-
ła lewą pięścią w podbródek
policjanta, a w chwili zakłada-
nia jej kajdanek na ręce zadała
mu cios łokciem w twarz. Na-
wet podczas próby umieszcze-
nia jej w policyjnym radiowozie
ugryzła funkcjonariusza w pa-
lec. Swoim zachowaniem spo-
wodowała również uszkodze-
nie munduru.

Mundurowi obezwładnili
agresywną 25-latkę i przewieź-
li do mokotowskiej komendy.
Za przestępstwa naruszenia
nietykalności cielesnej i znie-
ważenia policjantów poniesie
odpowiedzialność karną. Prze-
pisy przewidują karę do 3 lat
pozbawienia wolności. Za kra-
dzież artykułów spożywczych
ukarana została mandatem kar-
nym. Postępowanie w tej spra-
wie nadzorowane jest przez
Prokuraturę Rejonową Warsza-
wa Mokotów.

Kronika Stróżów Prawa
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