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Czyt. str. 4

Warsaw Jumping na Służewcu!
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G dy osiem lat temu zorga-
nizowano uroczystość po-
święcenia ekumenicznej

kaplicy na nowo zbudowanym
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie, w jednym rzędzie zasiedli du-
chowni reprezentujący chrześci-
jaństwo w różnych jego odmia-
nach oraz judaizm i islam. Szcze-
rze mówiąc, tak urozmaicony ze-
staw duszpasterzy zobaczyłem w
jednym czasie i miejscu po raz
pierwszy w życiu. I była to akurat
bardzo dobra, acz rzadko spotyka-
na lekcja religijnej tolerancji. W
obliczu nadchodzących mistrzostw
Europy w  piłce nożnej rządcy dusz
nie ograniczyli się li tylko do mo-
dlitw, lecz zeszli też na boisko, że-
by pokopać piłkę. Najdalej potra-
fił ją kopnąć rabin, co bynajmniej
nie wpędziło jego współtowarzy-
szy w kompleksy. 

O d razu było widać, że
sport, a w szczególności
futbol bardziej jednoczy

nominalnych ambasadorów Naj-
wyższego niż ich osobisty odłam
wiary. Mądrze więc postąpił kie-
dyś papież-Polak Jan Paweł II, na-
wołując do zbratania i wzajemne-
go poszanowania wyznawców róż-
nych religii. Bo to poniekąd z jego
inspiracji doszło na Narodowym
do duchowego pojednania na
gruncie sportu. Respekt wobec od-
miennych kierunków wiary wyka-
zywali w tym momencie wszyscy

zebrani. Łącznie z obecnymi na
uroczystości dziennikarzami. 

S erdecznym pozdrowieniem
witali się i ci, którzy twier-
dzą, że to Bóg stworzył czło-

wieka, i ci, którzy uważają, że do-
szło do całkiem odwrotnej kreacji.
Gdyby nawet żył wtedy jeszcze stro-
niący od religii sławny poeta Ju-
lian Tuwim, to i on zapewne nie
odważyłby się stwierdzić, iż ci, któ-
rzy przemawiają w imieniu Boga,
powinni pokazać swoje listy uwie-
rzytelniające...

O wa kaplica ekumeniczna
stała się świadectwem
otwarcia Polski na Europę

w jej nowoczesnym, liberalnym wy-
daniu, w którym nie ma już po-
wrotu do wyrażonej w języku łaciń-
skim średniowiecznej zasady: cuius
regio, eius religio (czyje królestwo,
tego wyznanie jest obowiązujące).
Może dlatego sekretarz ambasady
USA w Warszawie powiedział mi
kiedyś pół żartem, pół serio: – Tak
naprawdę, jedyną wspólną religią
Amerykanów jest... baseball. 

K reślę te refleksje, zrodzone
przy okazji niezwykłego wy-
darzenia na Stadionie Na-

rodowym, odnosząc je po części do
prawosławnej świątyni Hagia So-
fia, wybudowanej na terenie dziel-
nicy Ursynów przy Puławskiej na
granicy z gminą Lesznowola. Pod
koniec września owa cerkiew, zbu-
dowana na wzór swego mateczni-
ka w Konstantynopolu (Stambu-
le), zgromadziła komplet prawo-
sławnych hierarchów oraz przed-
stawicieli korpusu dyplomatyczne-
go i władz Ursynowa – w związku
z uroczystością tzw. Małego Poświę-
cenia. Na koszt budowy cerkwi zło-
żyło się około 250 parafian, stano-
wiących ułamek półmilionowej rze-
szy współwyznawców w skali całej
Polski, którzy mieszkają głównie

na Podlasiu. Hagia Sofia, świąty-
nia Mądrości Bożej, to obecnie trze-
cia z istniejących cerkwi w Warsza-
wie, gdzie tego rodzaju nowy przy-
bytek wzniesiono po raz pierwszy
od 100 lat. Przy okazji trudno po-
minąć milczeniem przykry fakt, iż
w okresie międzywojennej, jeszcze
wielonarodowościowej Rzeczypo-
spolitej, władze państwa polskiego
– przy pełnej akceptacji Kościoła
Rzymskokatolickiego – nakazywa-
ły palenie świątyń prawosławnych,
co prowadziło oczywiście do zgrzy-
tów na tle etnicznym i wyznanio-
wym. Na szczęście teraz nasz Ko-
ściół już nie uczestniczy w prześla-
dowaniu prawosławia i dlatego w

uroczystości poświęcenia Hagii So-
fii wzięli udział również hierarcho-
wie katoliccy, z czego mógł się na
pewno ucieszyć metropolita Sawa. 

N iektórym cerkiew przy Pu-
ławskiej może przypomi-
nać czasy zaborów i ucisku

carskiego, choć różnie to z tym uci-
skiem bywało. Wszak to dopiero
car Aleksander II podpisał w 1864
ukaz o uwłaszczeniu chłopów na
terenie Królestwa Kongresowego.
Rzeczpospolitej szlacheckiej bar-
dzo długo do tego rodzaju refor-
my się nie spieszyło. 

N ietrudno zauważyć, że w
potoku dziejów poszczegól-
ne kościoły są politycznie

wykorzystywane przez władzę
państwową. We współczesnej Rosji
prawosławnych hierarchów nakła-
nia do realizacji swoich politycz-
nych celów stary komunista – dzi-
siaj prezydent Władymir Putin. W
Polsce władza wdzięczy się do du-
chowieństwa, sowicie się odwdzię-
czając na niwie majątkowej. I od
razu powraca stara, sarkastyczna
formuła satyryczna: za pieniądze
ksiądz się modli, za pieniądze lud
się podli. Bo właśnie polityka i wal-
ka o wpływy finansowe podmywa-
ją rzeczywistą wiarę w Boga. 

M am nadzieję, że przy-
najmniej Hagia Sofia nie
będzie miała z polityką

nic wspólnego. A jeśli już poruszam
kwestię nowych budynków w dziel-
nicy Ursynów, to trudno mi nie od-
nieść się do sprawy Centrum Kultu-
ry, jakie już wyrosło pomiędzy ra-
tuszem a kościołem św. Tomasza
Apostoła. Będzie to –  obok dzielni-
cowego domu kultury przy Kajako-
wej – druga taka placówka pod
egidą samorządu. Ma w dużym
stopniu zastąpić działające od dzie-
siątków lat z dobrym skutkiem
spółdzielcze domy kultury z owia-
nym legendą Domem Sztuki na
czele. Można przewidywać, że
przynajmniej część z nich w związ-
ku z tym upadnie, bo ratusz nie
znajdzie przecież pieniędzy dla
wszystkich na opłacanie progra-
mu. Ważniejszy jednak będzie za-
pewne program samego Centrum.
Ambicje są spore, tylko że obecne
relacje między rządem i samorzą-
dem stołecznym są wprost fatalne.
Z kasą stołecznego, a zatem i ursy-
nowskiego samorządu będzie kru-
cho, więc już teraz burmistrz Ro-
bert Kempa może mieć w zana-
drzu odpowiedź na ewentualną
krytykę: tak krawiec kraje, jak mu
materiału staje... 

A przecież na Ursynowie ma-
my istną kopalnię talentów
w wielu dziedzinach kultu-

ry. Czy nie byłoby np. rzeczą miłą
zamówienie swego rodzaju hymnu
dzielnicy u znakomitego kompo-
zytora muzyki filmowej Henryka
Kuźniaka, którego dziełem jest
choćby znakomity szlagier, towa-
rzyszący filmowi „Vabank”? Środo-
wiska plastyków, literatów, akto-
rów są w dzielnicy niesłychanie
mocne. I nic, tylko wykorzystywać
ich intelektualny potencjał. Pro pu-
blico bono!

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Passa to gazeta lokalna z 20-letnią tra-
dycją uczestnictwa w lokalnej demokra-
cji. Nasze medium dostępne jest również
w wersji internetowej, a teraz można
nas obserwować także na Twitterze 
i Facebooku. 

Młodzież zwykła mawiać, że czego nie ma na
Facebooku, tego nie ma w świecie realnym. Urze-
czywistnieniem jest bez wątpienia obecność nie-
mal każdej firmy w obiegu informacyjnym Fa-
cebooka. Od września na portalu społecznościo-
wym można znaleźć także PASSĘ - tygodnik są-

siadów. Od kilku lat dostępny jest serwis
www.passa.waw.pl, teraz można nas znaleźć w
social mediach. 

Na Facebooku fanpage tygodnika znajdziemy
pod nazwą PASSA – tygodnik sąsiadów, podobnie
jak na Twitterze. Zapraszamy do polubienia i ob-
serwowania stron. Nasi dziennikarze odpowie-
dzą też na państwa komentarze, a także zachęca-
my do zgłaszania tematów dla redaktorów po-
przez skrzynki w social mediach. Jesteśmy bliżej
czytelników, dostępni niemal całą dobę.

P i o t r  C e l e j

Obserwuj PASSĘ na Facebooku i Twitterze

We wrześniu urząd dzielnicy Ursynów
ogłosił konkurs „Nazwij nowy dom kul-
tury na Ursynowie”. Z ponad 500 zgło-
szonych propozycji, komisja konkurso-
wa ostatecznie wybrała trzy. O tym jaką
nazwę otrzyma nowy dom kultury zdecy-
dują mieszkańcy. 

Najbardziej kulturalne głosowanie potrwa do 11
października. Głosować można za pośrednictwem
profilu dzielnicowego na Facebooku oraz papie-
rowo w urzędzie dzielnicy Ursynów (wejście od
strony ul. I. Gandhi).

- Uważam, że najważniejszym założeniem sa-
morządu jest dialog z mieszkańcami i realizacja ich
potrzeb oraz oczekiwań. Wczoraj poznaliśmy wy-
niki budżetu obywatelskiego, a dziś rozpoczyna-
my kolejne głosowanie, które zdecyduje o nazwie
domu kultury na Ursynowie. To tu będzie biło
serce ursynowskiej kultury – mówi zastępca bur-
mistrza Klaudiusz Ostrowski. - Każda z trzech za-
proponowanych przez mieszkańców nazw obję-
tych głosowaniem w inny sposób oddaje ducha

kultury. Z niecierpliwością będę czekał na wynik
głosowania – dodaje.

Propozycje wybrane przez komisję konkursową
do etapu głosowania wraz z uzasadnieniem:

ALTERNATYWY – nazwa z jednej strony nawią-
zuje do znanego serialu, którego akcja rozgrywa-
ła się na Ursynowie; z drugiej wskazuje na różno-
rodność oferty, która będzie prezentowana w no-
wym domu kultury.

ORIGAMI – to sztuka składania z papieru, w
efekcie czego powstają różne ciekawe for-
my/kształty. Elewacja budynku kojarzy się z kart-
ką papieru po rozłożeniu figury origami, co tak-
że nawiązuje to elastycznej i różnorodnej oferty
kulturalnej obiektu.

ROZKOSZ – pierwotna nazwa pałacu/posia-
dłości, znajdującej się obecnie na ternie Uczelni
SGGW, której nazwę na “Ursynów” zmienił Jan Ur-
syn Niemcewicz. Poza przywołaniem korzeni, na-
zwa ma pozytywne skojarzenia, szczególnie w
kontekście obcowania z kulturą.

r e d .

Oddaj głos na nazwę domu kultury

W niedzielę, 11 październi-
ka, urząd dzielnicy Ursy-
nów zaprasza na kolejne
modelarskie wydarzenie.
Tym razem będą to warsz-
taty budowania statków

kosmicznych i malowania
figurek fantasy. 

Dodatkowymi atrakcjami bę-
dą symulatory lotów dronami,
samolotami i myśliwcem, nauka
jazdy samochodami zdalnie ste-

rowanymi oraz gra bitewna Star
Wars X-Wing. Na wszystkie
atrakcje obowiązują wcześniej-
sze zapisy. Szczegółowe infor-
macje na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

- Na Ursynowie organizujemy
kolejne warsztaty modelarskie.
Poprzednie spotkania w tej for-
mule cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem, będąc ciekawą pro-
pozycją spędzenia czasu zarów-
no dla najmłodszych, jak i nieco
starszych mieszkańców. Jestem
przekonany, że tym razem bę-
dzie podobnie, gdyż Gwiezdne
Wojny też dodatkowo łączą po-
kolenia. Warto podkreślić, że
tym razem przygotowaliśmy kil-
ka dodatkowych atrakcji. Niech
moc będzie z uczestnikami nie-
dzielnego spotkania! - mówi za-
stępca burmistrza, Klaudiusz
Ostrowski.

W sobotę, 3 października,
przed Dzielnicowym Ośrod-
kiem Kultury Ursynów przy
ul. Kajakowej 12b, odbyło
się sąsiedzkie wydarzenie
zrealizowane w ramach
Inicjatywy Lokalnej. 

W czasie spotkania odbyły się
ekologiczne wykłady oraz warsz-
taty, można było także oddać
plastikowe nakrętki, które zosta-
ną przekazane na cele charyta-
tywne. Podczas wydarzenia Do-
rota Dziarska opowiedziała o
tym, jak nadmierna produkcja
plastiku wpływa na świat i naszą
najbliższą okolicę. Uzupełnie-
niem wykładów były warsztaty
poprowadzone przez Małgorza-
tę Bielecką, podczas których
można było wykonać m.in. eko-
logiczne ozdoby. Było to pierw-
sze z cyklu wydarzeń, kolejne
odbędzie się w drugiej połowie
października.

Las Kabacki to ursynowskie pismo dla
młodzieży szkolnej poświęcone ekologii 
i literaturze, wydawane od 6 lat przez
Fundację Arkona im. Jarosława 
Zielińskiego. 

Każdy numer to 24 kolumny wartościowych
tekstów historycznych, analiz literackich, reporta-
ży, felietonów, wspomnień, wywiadów, recenzji,
utworów poetyckich i opowiadań, Poczet pisarzy
Ursynowa prezentujący najwybitniejszych twór-
ców, mieszkańców naszej dzielnicy, a także miej-
sce debiutów uzdolnionej młodzieży.

Najbliższy numer, jesienny, już niemal w cało-
ści przygotowany, miał się ukazać za kilkana-
ście dni… I oto niespodziewanie odszedł od nas
w ubiegłą środę (30 września) redaktor naczel-
ny pisma, Stanisław Grabowski, ursynowski po-
eta, literat i działacz kultury, autor wielu książek
i licznych artykułów. Był aktywnym członkiem
Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich, przed laty szefował Ludowej Spół-
dzielni Wydawniczej, a od chwili powołania na
Ursynowie Fundacji Arkona był jej prezesem, or-
ganizatorem licznych imprez w Ursynotece, Klu-
bie Księgarza i w Domu Literatury, inicjatorem

wielu akcji i wydawnictw, spotkań autorskich, se-
sji literackich i Turniejów Jednego Wiersza. Fun-
dacja sześciokrotnie zorganizowała konkurs,
uwieńczony przyznaniem Nagród Literackich
Złota Róża i stypendiów dla młodzieżowych
twórców, wydała kilka tomików poetyckich, ksią-
żek i tłumaczeń.

Z inicjatywy Staszka ukazały się specjalne nu-
mery Lasu Kabackiego poświęcone postaci Julia-
na Ursyna Niemcewicza, 40-leciu Ursynowa, od-
słonięto na Stokłosach tablicę upamiętniającą ur-
synowskiego poetę Romana Śliwonika. Jego po-
mysły, inicjatywy i osiągnięcia można by długo wy-
mieniać. Staszek był pasjonatem i duszą wszelkich
przedsięwzięć, zarażał nas pomysłami, porywał do
działania, imponował pracowitością.

Nie możemy uwierzyć, że już cię nie ma, że nie
zwołasz kolejnego posiedzenia Rady Fundacji,
nie zaskoczysz nas nowym pomysłem, nie wy-
dasz kolejnej książki i kolejnego numeru Lasu
Kabackiego, nie zwołasz Kapituły Nagrody Zło-
ta Róża. Będzie nam ciebie brakować. Obiecuje-
my ci jednak, że nie zaprzepaścimy twojego do-
robku i postaramy się kontynuować dzieło two-
jego życia. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Urząd dzielnicy Ursynów
rozpoczyna realizację pro-
jektu z budżetu obywatel-
skiego „Kolejne 3000 krze-

wów i pnączy rozdanych
do posadzenia mieszkań-
com na terenie Dzielnicy
Ursynów”. 

Zapraszamy mieszkańców do
wspólnego sadzenia roślin. Naj-
bliższa akcja odbędzie się już w
sobotę 10 października, w godz.
10.00-14.00.

Wspólne sadzenie roślin od-
będzie się w trzech lokalizacjach:

10 październik - polanka Raabego
24 październik - skwer Cy-

bisa
7 listopad - miasteczko rowe-

rowe przy ul. Kazury
Ilość posadzonych roślin na

każdym obiekcie to 1000 sztuk.
Ogrodnicy będą pomagać przy
sadzeniu roślin. Ważne! Podczas
imprezy nie będą rozdawane ro-
ślinny dla mieszkańców. 

Zastrzegamy także możliwość
odwołania imprezy, ze względu
na rozwój pandemii COVID-19.
Wówczas roślinny zostaną posa-
dzone przez ogrodników.

Spotkania z Inicjatywą Lokalną

Osierocony Las Kabacki...

3000 krzewów i pnączy

Kosmiczne atrakcje w niedzielę
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Pomimo trudnej sytuacji finan-
sowej Warszawa przeznaczyła
w tym roku na inwestycje
oświatowe ponad pół miliarda
złotych. Już ruszyły i jeszcze je-
sienią ruszą kolejne, nowe lub
zmodernizowane szkoły oraz
przedszkola. Tylko na wakacyj-
ne remonty w placówkach wy-
dano aż 90 mln złotych.

– Spełniamy obietnice i inwestujemy
w oświatę. Chcemy, żeby uczniowie
zdobywali wiedzę w optymalnych wa-
runkach i żeby uczyła ich najlepsza
kadra w Polsce. Tylko w tym roku na
edukację wydamy ponad 5 mld zło-
tych i jest to największa pozycja w na-
szym budżecie. Niestety, rząd myśli
inaczej i stale drenuje nasze finanse –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.

Nowe szkoły i przedszkola
Warszawa realizuje obecnie rekor-

dowy program inwestycji. Do użytku
za obecnej prezydentury oddano już
14 przedszkoli, 7 szkół podstawowych
oraz szkołę zawodową.

Tylko w tym roku, we wrześniu,
otworzono nowe placówki: na Biało-
łęce przy ul. Ruskowy Bród 19 (szko-
ła podstawowa), na Targówku przy
ul. Rembrandta 8 (szkoła podstawo-
wa), w Wawrze przy ul. Cyklamenów
28 (szkoła podstawowa), w Wilano-
wie przy al. Rzeczpospolitej 23b (szko-
ła podstawowa) oraz dwa nowe
przedszkola - przy ul. Parowcowej 53
we Włochach i przy ul. Cyklamenów
28 w Wawrze. Uczniowie korzystają
również ze zmodernizowanych szkół
specjalnych - w Śródmieściu przy ul.
Twardej 8/12 i w Wawrze przy ul. Hal-
nej 32.

W październiku zostanie oddana do
użytku szkoła podstawowa przy ul. Za-

ruby 7 na Ursynowie. A w późniejszym
okresie kolejnych pięć nowych przed-
szkoli: przy ul. Legendy 12 na Bemo-
wie, przy ul. Maklakiewicza 9a, Ber-
nardyńskiej 14 na Mokotowie, przy ul.
Odrowąża 23 na Targówku oraz przy
ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 5 na
Ursynowie.

Wakacyjne remonty
Jak co roku w okresie wakacyjnym,

w stolicy wyremontowano kilkaset pla-

cówek. Na ten cel w tegorocznym bu-
dżecie przeznaczono łącznie 90 mln zł.
Aż 12,5 mln z tych środków trafiło na
Wolę, 10 mln wydano na remonty szkół
i przedszkoli na Mokotowie, 8,5 mln zł
trafiło do Śródmieścia, a 8,2 mln zł na
Pragę-Południe. 

Wykorzystując przerwę w zajęciach
w szkołach i przedszkolach naprawiano
tynki, malowano ściany, remontowa-

no sale gimnastyczne, place zabaw, sa-
nitariaty, boiska i bieżnie oraz bloki ży-
wieniowe. Modernizowano instalacje
wewnętrzne i węzły cieplne, ocieplano
elewacje, wymieniano dachy i okna. In-
stalowano alarmy, przebudowywano
korytarze, remontowano też chodniki,
schody i ogrodzenia. Budowano podjaz-
dy i pochylnie dla uczniów z niepełno-
sprawnością.

727 tys. zł kosztowało m.in. dostoso-
wanie budynków Zespół Szkół Liceal-

nych przy ul. Stawki 10 do przepisów
przeciwpożarowych, 537 tys. zł wyda-
no na kompleksowy remont instalacji
elektrycznej w Zespole Szkół Poligra-
ficznych przy ul. Stawki, 800 tys. zł
kosztował remont kuchni i stołówki w
Szkole Podstawowej nr 211 przy ul. No-
wy Świat 14, a remont dachu Szkoły
Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady -
517 tys. zł.

Dopłaty do oświaty
Wydatki związane z oświatą to obec-

nie największa pozycja w budżecie m.
st. Warszawy. W 2020 roku zarezerwo-
wano na ten cel ponad 5,3 mld zł, z te-
go 4,8 mld zł na bieżące utrzymanie
placówek oraz ponad 500 mln zł na
rozwój nowej infrastruktury.

Środki z budżetu państwa, przeka-
zywane w formie subwencji oświato-
wej i dotacji celowych, w coraz mniej-
szym stopniu pokrywają koszty funkcjo-
nowania systemu oświaty. Obecnie tzw.
subwencja oświatowa, w wysokości
2,241 mld zł nie wystarcza nawet na
wynagrodzenia warszawskich nauczy-
cieli i pracowników administracji i ob-
sługi, które wynoszą ponad 3 mld zł.

– Ta luka, pomiędzy wysokością środ-
ków z budżetu państwa a wydatkami bie-
żącymi samorządów na oświatę stale się
powiększa. Część zadań np. ustawowe
podwyżki dla nauczycieli musimy pokry-
wać ze środków własnych. W znikomym
stopniu finansowana jest również opieka
przedszkolna. Warto też przypomnieć, że
rząd i MEN nie dali nam środków na
wdrożenie tzw. reformy – likwidację gim-
nazjów i przystosowanie szkół do przyję-
cia podwójnego rocznika – informuje wi-
ceprezydent Renata Kaznowska.

Przed 2015 rokiem Warszawa dopła-
cała do funkcjonowania szkół i placó-
wek oświatowych około 1,2 mld zł, w
ostatnich dwóch latach kwota ta ule-
gła podwojeniu i wynosi już ok. 2,4 mld
zł. Jednocześnie w wyniku pandemii
drastycznie zmniejszyły się dochody
miasta.  Szacuje się, że w tym roku
oznacza to aż miliard złotych mniej w
budżecie Warszawy.

Wysoka jakość edukacji
Ze względu na trudną sytuację finan-

sową, niezaplanowane wydatki na środ-

ki ochrony związane z COVID-19 (6 mln
w ubiegłym roku szkolnym) oraz kosz-
ty ostatniej wrześniowej podwyżki dla
nauczycieli, na którą nie przekazano
miastu żadnych środków (30 mln zł do
końca roku), burmistrzowie dzielnic
oraz dyrektorzy samorządowych przed-
szkoli i szkół zostali zobligowani do prze-
myślanego i racjonalnego zaplanowania
wszystkich tegorocznych zajęć.

Zgodnie z miejskimi wytycznymi w
tym roku szkolnym 2020/2021:

– samorządowe przedszkola i oddzia-
ły przedszkolne w szkołach podstawo-
wych zapewniają każdemu dziecku 10-
10,5 godzin bezpłatnego pobytu w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
Godziny otwarcia i zamknięcia przed-
szkola/oddziału przedszkolnego są
uzgadniane przez dyrektora placówki z
radą przedszkola lub radą rodziców.

– uczniowie szkół podstawowych mo-
gą korzystać z zajęć organizowanych
w ramach świetlicy szkolnej. Zajęcia te
prowadzone są, tak jak w przypadku
przedszkoli, do godz. 17.00-17.30.

– samorząd warszawski od 2013 fi-
nansuje organizację tzw. zajęć dodatko-
wych w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych – w bieżącym roku szkolnym w
wymiarze 1 godziny tygodniowo na
oddział.

– zajęcia pozalekcyjne w szkołach re-
alizowane są w ramach godzin do dyspo-
zycji dyrektora szkoły oraz godzin przy-
znawanych przez organ prowadzący.

– zajęcia dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym z nie-
pełnosprawnościami, realizowane są
zgodnie z zaleceniami zawartymi w
orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz w opiniach wydanych
przez poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne.

R K

Mija miesiąc nauki stacjo-
narnej w stołecznych szko-
łach i przedszkolach. Od-
notowano już ponad sto
zakażeń w placówkach na
terenie niemal całego mia-
sta. Na kwarantannie
przebywa aktualnie kilku-
dziesięciu uczniów, nauczy-
cieli oraz pracowników ad-
ministracji i obsługi.

– Pomimo wdrożonych środ-
ków bezpieczeństwa liczba za-
każeń systematycznie i dyna-
micznie wzrasta. COVID-19 do-
tarł do naszych placówek w pięt-
nastu dzielnicach. Mieliśmy od
13 do 26 zakażeń tygodniowo,
w ostatnim mamy już ponad 40
i właśnie przekroczyliśmy „set-
kę” – informuje Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.

Od 1 września w Warszawie
odnotowano 102 pozytywne wy-
niki na obecność koronawirusa:

– u 37 nauczycieli ze szkół
podstawowych, liceów, przed-
szkoli, zespołów szkół,  młodzie-
żowego ośrodka socjoterapii
oraz poradni psychologiczno-p-
edagogicznej ze Śródmieścia,

Pragi-Południe i Pragi-Północ,
Bielan, Ursusa, Ursynowa,
Włoch, Wawra, Bemowa, Żoli-
borza i Rembertowa;

– 59 dzieci i uczniów ze szkół
podstawowych i ponadpodsta-
wowych (zespołów szkół, techni-
ków i liceów), przedszkola, bur-
sy, Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego, Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowa-
wczego ze Śródmieścia, Bemo-
wa, Mokotowa, Pragi-Południe,
Pragi-Północ, Wawra, Bemowa,
Targówka, Woli, Bielan, Żolibo-
rza, Ursynowa i Rembertowa;

– 6 pracowników administra-
cji i obsługi z przedszkoli oraz
zespołu szkół na Bemowie, Żoli-
borzu i Mokotowie.

Od 1 września kwarantanną
objęto łącznie 1177 osób (961
uczniów wraz z rodzicami, 199
nauczycieli, 16 pracowników ad-
ministracji i obsługi oraz 1 pielę-
gniarkę szkolną). 6 placówek
oświatowych miało całkowicie
zawieszone zajęcia, a 50 - czę-
ściowo. W 35 jednostkach przy-
wrócono zajęcia stacjonarne.

Obecnie 15 placówek z Mo-
kotowa, Ochoty, Pragi-Południ-

a, Pragi-Północ, Śródmieścia, Ur-
synowa, Wawra, Włoch, Woli i
Żoliborza (3 przedszkola, 7 szkół
podstawowych, 2 licea, 2 zespo-
ły szkół i technikum) ma częścio-
wo zawieszone zajęcia.

Do miasta – od 1 września –
wpłynęły już 152 zgłoszenia, do-
tyczące zagrożenia spowodowa-
nego COVID-19, od 32 przed-
szkoli, 3 zespołów szkolno-
-przedszkolnych, 55 szkół pod-
stawowych, 21 zespołów szkół,
25 liceów, Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego, 2 burs, 5
szkół podstawowych specjal-
nych, Centrum Kształcenia Usta-
wicznego, Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego, po-
radni psychologiczno-pedagog-
icznej, Młodzieżowego Ośrod-
ka Socjoterapii, Ogniska Pracy
Pozaszkolnej, Centrum Kształ-
cenia Zawodowego oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–W-
ychowawczego dla Dzieci Sła-
bosłyszących.

88 osób przebywa aktualnie
na kwarantannie. W tej grupie
jest 42 uczniów (wraz z rodzica-
mi), 44 nauczycieli oraz 2 pra-
cowników administracji i obsługi.

W badaniu, które miasto
przeprowadziło wśród ro-
dziców i opiekunów naj-
młodszych warszawiaków
korzystających ze żłobków
w okresie maj-sierpień, 99
proc. z nich deklaruje, że
placówki w jasny i zrozu-
miały sposób poinformo-
wały ich o zasadach opie-
ki w warunkach reżimu
sanitarnego.

– Z początkiem roku szkolne-
go, kiedy w warszawskich żłob-
kach trwa adaptacja maluchów,
zapytaliśmy rodziców i opieku-
nów jak oceniają przygotowania
stołecznych placówek do pracy w
czasie pandemii COVID-19 i co
budzi ich największe obawy w
tym okresie. Zagwarantowanie
bezpiecznych warunków opieki
jest naszym priorytetem – mó-
wi Paweł Rabiej, zastępca pre-
zydenta Warszawy. – Z badań
wynika, że większość ankieto-
wanych pozytywnie ocenia
wdrożone procedury sanitarne,
w tym badanie stanu zdrowia
dzieci przed wpuszczeniem do
żłobka. Głos rodziców to dla nas
ważna informacja, że opieka w
żłobkach daje im poczucie bez-
pieczeństwa – dodaje wiceprezy-
dent Rabiej.

Opieka w miejskich żłobkach
nadal odbywa się w reżimie sa-
nitarnym zgodnym z wytycz-
nymi Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz Głów-
nego Inspektora Sanitarnego.
Wdrożona w placówkach pro-
cedura określa zasady, na pod-
stawie których do żłobka moż-
na przyprowadzać wyłącznie
zdrowe maluchy, bez objawów
infekcji. Do placówek nie są
przyjmowane dzieci osób prze-
bywających na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach do-
mowych.

Osoba, która przyprowadza i
odbiera dziecko, jest zobowią-
zana do noszenia maseczki, de-

zynfekcji rąk i zachowania dy-
stansu społecznego. 

Pomieszczenia, w których
przebywają dzieci i sprzęty przez
nie używane, są utrzymywane
w czystości, dezynfekowane i
wietrzone zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo podczas opieki, w
żłobkach zostały zawieszone za-
jęcia prowadzone przez osoby i
firmy zewnętrzne.

Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że 88 proc. badanych
rodziców i opiekunów uważa,
że dzięki wdrożonym procedu-
rom reżimu sanitarnego żłobek
opiekuje się dzieckiem w bez-
pieczny sposób. W opinii bada-
nych najważniejsze są: częste
wietrzenie sal, badanie stanu
zdrowia dzieci przed wpuszcze-
niem do żłobka, w tym pomiar
temperatury ciała malucha. Zda-
niem rodziców i opiekunów jest
to również jedna z najbardziej
przestrzeganych zasad w pla-
cówkach – udzielono 92 proc.
odpowiedzi twierdzących.

Jeden na czterech badanych
rodziców i opiekunów nie zna
jeszcze zasad, na jakich będzie
pracować od września (27

proc.). Osoby, które znają te za-
sady (54 proc.) najczęściej mają
wiedzę dotyczącą jednego mie-
siąca (17 proc.).

Co ważne, blisko połowa an-
kietowanych (46 proc.) dekla-
ruje, że w przypadku zwiększe-
nia obostrzeń związanych z epi-
demią, nie ma możliwości zorga-
nizowania opieki nad dzieckiem
poza żłobkiem. Pozostali skorzy-
stają z zasiłku opiekuńczego (16
proc.), pracy zdalnej lub z nieod-
płatnej pomocy rodziny i znajo-
mych (po 9 proc.).

Poczucie niepewności jak roz-
winie się sytuacja z koronawiru-
sem jesienią wyraża 76 proc. ba-
danych. Wśród obaw najczęściej
pojawia się utrudniony jesienią
dostęp do lekarza pediatry (77
proc.). Ponad połowa respon-
dentów (53 proc.) uważa, że
liczba zakażeń COVID-19 w Pol-
sce w najbliższym czasie znacz-
nie wzrośnie, nawet do kilku ty-
sięcy dziennie. Obawy rodziców
i opiekunów budzi również nie-
pewność, dotycząca przywróce-
nia dużych obostrzeń dla oby-
wateli (lockdownu) – jak wio-
sną i utrata pracy. 

R K

Opieka nad dziećmi w czasie epidemii

Miesiąc w stołecznych szkołach

Miasto poczyniło duże inwestycje w oświatę
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Kościół najstarszym „zamkiem” w Warszawie

Kościół św. Katarzyny na
Służewie to najstarsza pa-
rafialna świątynia stolicy,
o której wzmianki poja-
wiają się już w XI wieku.
Kroniki zanotowały ośro-
dek misyjny benedykty-
nów na krawędzi skarpy.
Nieopodal przebiegało się
stare koryto Wisły. 

Niejednego czytelnika zdziwił
zapewne tytuł, który wcale nie
jest internetowym clickbajtem.
W XII wieku Mazowsze było are-
ną wielu konfliktów, w tym na-
jazdów pogańskich Litwinów i
Prusów. Przybyła do Służewa
misja benedyktyńska miała nie
tylko umacniać chrześcijaństwo
na tych ziemiach, ale także two-
rzyć nowy, feudalny porządek.
Rokiem zanotowanym przez
kronikarzy był 1065. 

Niewiele wiadomo o tamtej
misji, zapewne mnisi korzystali
z drewnianej kaplicy. Kolejna da-
ta, która pojawia się w kontek-
ście kościoła jest ufundowanie
w 1238 roku parafii przez księ-
cia Konrada Mazowieckiego. Pa-

tronką została św. Katarzyna.
Konrad, znany nam ze sprowa-
dzenia Krzyżaków, miał w utwo-
rzeniu parafii swój polityczny
plan. Co ciekawe, był on tożsamy
z sprowadzeniem samych ryce-
rzy Zakonu Najświętszej Maryi
Panny. Był to bowiem projekt
umocnienia granic przed najaz-
dami Litwinów i pruskich Ja-
ćwięgów. 

Jak zamek
Utworzony kościół miał być

murowany i wraz ze skarpą two-
rzyć kompleks obronny. Pod stro-
mą skarpą i zapewne jedną zale-
dwie drogą pod górę biegła fosa,
czego pozostałości przetrwały w
nazwie ulicy Fosa. Kościół oto-
czony murem być może posiadał
również wał u podnóża skarpy
lub inne fortyfikacje. Fragmenty
dawnej świątyni są obecne w ko-
ściele św. Katarzyny, ale potrzeb-
ne byłyby celowe prace archeolo-
giczne by dowiedzieć się więcej
na temat pierwotnego założenia.
Tego typu świątynie powstawały
licznie na terenach rodzącego się

państwa krzyżackiego i pełniły
funkcje refugialno-obronne. 

Możliwe, że pochodzący z
Niemiec rycerze zakonni podpa-
trzyli to rozwiązanie w szarpa-
nych wojenkami księstwach nie-
mieckojęzycznych, przenieśli je
właśnie na Pomorze i dzięki Kon-
radowi Mazowieckiemu trafiło
również do późniejszej stolicy
Polski. Wystarczy bowiem krót-
ki spacer na wzgórze, by przeko-
nać się o idealnym ułożeniu
obronnym świątyni. Pierwotny
kształt niestety pozostaje fanta-
zją, ale patrząc na zachowane
fragmenty i inne świątynie z te-
go okresu należy zakładać, że
była to jednonawowa gotycka
ceglana świątynia o przysadzi-
stych kształtach z małymi otwo-
rami okiennymi. Ważny jest tu
niepalny budulec, dzięki czemu
podczas nagłych najazdów ko-
ściół służył jako obronny don-
jon. Budowla też mogła służyć za
miejsce schronienia przemiesz-
czających się wojsk oraz miejsce
sądów. Konrad Mazowiecki ten
pomysł zapożyczył z zachodnio-

europejskiej tradycji rycerskiej,
gdzie świątynie przy granicach
miały funkcje obronne. 

Parafię w 1238 roku erygo-
wał biskup poznański Paweł z
Bnina. Tradycja lokalna mówiła,
że pierwszy kościół był przero-
bioną dla kultu chrześcijańskie-
go pogańską górą. Może w opo-
wieści być ziarno prawdy, bo-
wiem nieopodal znajduje się sta-
ry Cmentarz Służewski. Oficjal-
nie pochówki na nim odbywają
się od czasów średniowiecza,
chociaż odnaleziono tu urnę
jeszcze z epoki kultury łużyckiej.
Być może i we wczesnym śre-
dniowieczu wzgórze nad skar-
pą było święte. 

Kościół prawdopodobnie bu-
dowano etapami – nie od razu
był całkowicie wykonany z ce-
gły. Pierwotną świątynię para-
fialną spalić mieli Litwini jesz-
cze w XIII wieku i zastąpiono ją

całkowicie ceglaną świątynią,
którą śmiało można nazywać
pierwszą gotycką budowlą
obronną na terenie współcze-
snej stolicy. Została jednak ona
ponownie zburzona przez ostat-
ni najazd Litwinów w XIV wieku.

Udało się uratować
Na przełomie XIV i XV wieku

wzniesiono nowy kościół, roz-
budowany pod koniec XVI wie-
ku. Nowa świątynia powstała
na ruinach pierwotnego, obron-
nego kościoła. W ruinę zmieni-
ły go najpierw pożary, potem
potop szwedzki. Sto lat później
(1755-75) dzięki funduszom
magnata Augusta Czartoryskie-
go kościół został odbudowany.
Do gotyckiego prezbiterium do-
stawiono wtedy nowy barokowy
korpus z nawą.

Niewiele brakowało, że i ta
świątynia nie dotrwałaby do dzi-

siaj. Pędzące Dolinką Służewską
ciężarówki doprowadziły zabyt-
kowe mury do katastrofalnego
stanu. Ówczesny proboszcz ks.
prałat Józef Maj wezwał konser-
watorów zabytków, którzy roz-
poczęli prace nad projektem za-
bezpieczenia budynku. Ściany
spięto prętami i żelbetową opa-
ską. Pod fundamenty wbito 156
żelbetowych pali i przykryto je
stropem. Przy okazji przeprowa-
dzono badania archeologiczne,
podczas których pod posadzką
znaleziono resztki XV-wiecznej
świątyni, obecnie część z nich
jest odsłonięta od wschodniej
strony. Odkryto także groby,
miecz katowski, monetę z cza-
sów Konrada Mazowieckiego i
średniowieczną biżuterię.
Świadczą one o niezwykłym lo-
sie pierwszego warszawskiego
“zamku”.

P i o t r  C e l e j

Turystyka w stolicy – raport za 2019 rok
Stołeczne Biuro Turysty-
ki opublikowało właśnie
podsumowanie danych
za ubiegły rok. W 2019 r.
Warszawę odwiedziło 
ponad 10 mln turystów.
Ich opinie o walorach
miasta są bardzo 
pozytywne.

W 2019 r. niemal 30 proc.
wszystkich turystów stanowili
obcokrajowcy. Wśród nich naj-
więcej było Brytyjczyków (20
proc.). Na kolejnych miejscach
uplasowali się Niemcy (10
proc.), Ukraińcy (7 proc.), Ame-
rykanie i Włosi. Goście z Polski i
z zagranicy najchętniej przyjeż-
dżali do naszego miasta, aby
zwiedzać zabytki, odwiedzić
krewnych czy znajomych lub po
prostu wypocząć.

Warszawa wyraźnie przypa-
dła gościom do gustu: jej atrak-
cyjność ocenili aż na 9,11 w 10-

punktowej skali. To rekordowy
wynik, wyższy o 0,36 pkt.  w po-
równaniu z 2018 rokiem. Turyści

chętnie także polecą wizytę w
naszym mieście swoim bliskim i
znajomym. Średnia skłonność
do zarekomendowania przyjaz-
du do Warszawy wyniosła 9,34
na 10 punktów.

Niezmiennie największą po-
pularnością wśród turystów
cieszyły się Stare Miasto i Ła-
zienki Królewskie. Na trzecim
miejscu wśród Polaków plasu-
je się Pałac Kultury i Nauki, a
wśród obcokrajowców Zamek
Królewski. Turyści coraz czę-
ściej odwiedzają miejsca spoza
listy najpopularniejszych atrak-
cji, aby poznać różnorodne ob-
licza Warszawy, np. ulicę Ząb-
kowską na Pradze czy Osiedle
Jazdów.

Warszawiacy potrafią stwo-
rzyć niepowtarzalną, przyjazną

atmosferę, jednocześnie wielko-
miejską i lokalną. Aż 75 proc.
mieszkańców uważa, że rozwój
miejskiej turystyki pozytywnie
wpływa na ich życie.

Obcokrajowcy, w tym tury-
ści, odwiedzający jednodniowi
i ekspaci, to dla Warszawy waż-
ne źródło przychodów. Przy-
jezdni wydali u nas w ubiegłym
roku 9,6 mld zł - o 3 proc. wię-
cej w porównaniu z 2018 ro-
kiem. Blisko jedną trzecią tej
sumy zostawili w stolicy Bry-
tyjczycy. Przeciętny obcokrajo-
wiec poniósł w Warszawie wy-
datki rzędu 2,4 tys. zł, choć w
przypadku niektórych krajów
średnia ta była znacznie wyż-
sza. Najwięcej podczas pobytu
wydali Saudyjczycy, średnio
8,5 tys. zł na osobę. Z analizy

przygotowanej dla Stołeczne-
go Biura Turystyki przez Ma-
stercard wynika także, że cu-
dzoziemcy najwięcej wydali na
zakwaterowanie, usługi restau-
racyjne oraz modowe zakupy.
Według danych Mastercard
obywatele z Chin i Izraela wy-
dają w Warszawie więcej na za-
kupy związane z modą niż od-
wiedzający z innych krajów. Z
kolei osoby przyjeżdżające z
południowej Europy (np. z
Włoch) chętniej spędzają czas
w restauracjach.

To już piąty raport dotyczący
turystyki w Warszawie – szcze-
gółowe dane za 2019 rok opu-
blikowane są na stronie: ra-
port2019.go2warsaw.pl. Wy-
dawnictwo powstało również w
wersji angielskiej.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

ODWOŁANE! 
Mokotów dla Niepodległej
Informujemy, że 10 października w Kościele Św. Andrzeja Bo-

boli nie odbędzie się koncert Chóru Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego pod nazwą „Mokotów dla
Niepodległej” z okazji 100. rocznicy Bitwy warszawskiej oraz
Święta Niepodległości.

Aktywny i bezpieczny senior
Wraz z OSiR Mokotów w ramach programu „Aktywny i bez-

pieczny senior” zapraszamy seniorów z naszej dzielnicy na do-
datkowe korzystanie z pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a.

Program jest dedykowany osobom, które ukończyły 55 lat i
oferuje bezpłatny wstęp na pływalnie. Z pływalni można korzy-
stać do 29 listopada (z wyłączeniem 31 października oraz 1 li-
stopada) w soboty (15:15-17:15) oraz niedziele (15:00-17:45).

Bezpłatny wstęp obejmuje 30 minut pobytu na pływalni.

Mokotowski Mityng 
KORZENIOWSKI CUP

Pierwszy Mokotowski Miting Lekkoatletyczny KORZENIOW-
SKI CUP, organizowany przez Fundację Roberta Korzeniowskie-
go pod patronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów Rafała Mia-
stowskiego, odbędzie się w sobotę 10 października na obiektach
sportowych XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego przy ul. Wik-
torskiej 99.

Zgłoszenia do zawodów należy składać w formie elektro-
nicznej przez INTERNETOWY SYSTEM ZGŁOSZEŃ-DATA-
PORT https://www.datasport.pl/zapisy w nieprzekraczalnym
terminie do CZWARTKU 07.10.2020 do godziny 15:00. 

Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Ro-
bert Korzeniowski serdecznie zaprasza.

W sobotę odbyła się II Rodzinna Sztafeta Pamięci im.
ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, w której wzięło udział
ponad 50 sztafet.

O godzinie 17.30 Rafał Miastowski burmistrz dzielnicy Mokotów,
wiceburmistrzyni Anna Lasocka wraz z wnukami i prawnukami
ppłk. „Sęka” zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą pomordo-
wane przez hitlerowców dzieci w 1944 roku. 

Sztafeta ruszyła punktualnie o godzinie 18.00 przy dźwiękach
piosenek powstańczych. Każdy z uczestników otrzymał na star-
cie pakiet z czapką i przypinką, a na mecie czekał wyjątkowy
medal i zaskakujący gorący posiłek, który przywołał klimat sta-
rej Warszawy.

W piątek na Kopcu Powstania Warszawskiego odbyły
się uroczystości upamiętniające zakończenie Powsta-
nia Warszawskiego w 76. rocznicę tego wydarzenia.
Sztafeta pokoleń przeniosła Ogień Pamięci z Kopca do
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Gości przywitał burmistrz Rafał Miastowski, a w uroczystości,
oprócz przedstawicieli władz centralnych, władz miasta (wicepre-
zyddent Renata Kaznowska), radnych, udział wzięli także miesz-
kańcy i mieszkanki Warszawy. Delegacje złożyły hołd obecnym
Powstańcom Warszawskim, pamiętając przy tym o wszystkich po-
ległych i pomordowanych, w tym także ludności cywilnej stolicy.

W czwartek odbyły się się
Mistrzostwa Mokotowa w
piłce nożnej chłopców
szkół podstawowych w ka-
tegorii młodzież w ra-
mach LIV Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.

Mistrzem Mokotowa została
drużyna Szkoły Podstawowej nr
85 im. Benito Juareza. Serdecz-
nie gratulujemy i jako reprezen-
tantowi Mokotowa życzymy po-
wodzenia na Mistrzostwach
Warszawy! Srebrne medale
przypadły reprezentacji Szkoły
Podstawowej nr 260, zaś brązo-
we Szkole Podstawowej nr 307.

Puchary i medale wręczali
burmistrz dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski, kierownik Ze-
społu Sportu i Rekreacji Elżbie-
ta Iglewska-Romanowska i
przedstawiciel gospodarza tur-
nieju - Ośrodka Sportu i Rekre-
acji - Joanna Klimpel.

Rafał Trzaskowski – pre-
zydent m.st. Warszawy –
wręczył medale Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie
ponad stu parom. To była
pierwsza taka uroczystość
od stycznia br.

W tym roku odbyły się 4 spo-
tkania w styczniu. W każdym z
nich uczestniczyło po ok. 20 par.
Kolejne uroczystości były zapla-
nowane w marcu, jednak ze
względu na pandemię korona-
wirusa zostały odwołane.

Uroczystość zorganizowana 6
października była pierwszym tak
licznym wydarzeniem – w spo-
tkaniu wzięły udział 103 mał-
żeństwa, które wspólnie przeży-
ły minimum 50 lat.

Rygor sanitarny
Podczas uroczystości zachowa-

no rygor sanitarny. Dlatego spo-
tkanie nie odbyło się jak dotych-
czas w Pałacu Ślubów, lecz w ha-
li Arena Ursynów, obiekcie sporto-
wym przeznaczonym do organi-
zacji dużych imprez. Wielkość pły-
ty, gdzie rozsadzonych było 206
gości, to 1824 m kw. Sama płyta
jest przewidziana dla 1583 osób.

Jubilaci zostali rozsadzeni w
odstępach 1,5 m. Wszyscy obec-
ni na sali mieli założone masecz-
ki i rękawiczki (rozdawane były

przez pracowników Urzędu m.
st. Warszawy). Przy wejściach
do hali dodatkowo był dostęp-
ny płyn do dezynfekcji. Pary mał-
żeńskie wchodziły osobnymi
wejściami do pomieszczenia (w
dwóch grupach).

Dla kogo medale
Medal za Długoletnie Pożycie

Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej
50 lat w jednym związku mał-

żeńskim (na podstawie ustawy z
16 października 1992 r. o orde-
rach i odznaczeniach). Rozpo-
częcie procedury następuje w
Urzędzie Stanu Cywilnego wła-
ściwym dla miejsca zamieszka-
nia jubilatów. USC występuje do
wojewody mazowieckiego
(zgodnie z ustawą jest to wnio-
skodawca) o nadanie medali.

Po przyznaniu odznaczeń
przez prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Urząd miasta Sto-

łecznego Warszawy – w ciągu
sześciu miesięcy – przygotowu-
je uroczystość, podczas której
odznaczenia te zostaną wręczo-
ne wyróżnionym osobom.

Odznakę Medalu za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie osobom
mieszkającym w Warszawie, w
imieniu prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wręcza Rafał
Trzaskowski – prezydent m. st.
Warszawy. R K

F o t .  E w e l i n a  L a c h

Obchody 76. rocznicy 
zakończenia Powstania 

Warszawskiego

Mistrzostwa Mokotowa w piłce nożnej 

II Rodzinna Sztafeta Pamięci im. Eugeniusza Tyrajskiego

Czar 103 par małżeńskich...
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Asociacion Historico-Cultural Poland
First to Fight to hiszpańska grupa zaj-
mująca się odtwarzaniem polskiego woj-
ska w latach 1920-1945. W rekonstru-
owanych sylwetkach znajdziemy m. in.
powstańców warszawskich. Poland First
to Fight powstała w 2008 r. Grupa zro-
dziła się z pasji jej założyciela Alberto
Trujillo. Jego zainteresowanie historią
Polski pojawiło się już w dzieciństwie.

- Wszystko zaczęło się, gdy miałem 13-14 lat.
Oglądałem wtedy serial “Wichry wojny”, gdzie
polscy kawalerzyści atakują czołgi. Jeszcze nic
nie wiedziałem o polskiej historii, ale ta szarża
wydawała mi się bardo romantyczna - opowiada
Alberto. - Później dopiero poznałem Polaków, je-
den z nich stał się mi tak bliski jak starszy brat. Za-
cząłem uczyć się historii tego kraju. 

Szybko okazało się, że nie tylko Alberto “choru-
je” na polską armię. Jednym z pierwszych, którzy
się przyłączyli do stowarzyszenia, był Santiago
de la Pena Salinas. Rekonstruował wojska angiel-
skie i przy okazji inscenizacji historycznych poznał
Alberto. Zgodził się mu pomóc w przygotowaniu
imprezy dla konsula polskiego w Murcii.

- Gdy Alberto zaczął grać polski hymn na flecie,
konsul się wzruszył i płakał. Atmosfera się nam
udzieliła i wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Po ta-
kim wydarzeniu musiałem już zostać - wspomina
Santiago. 

Grupa szybko wzmocniła się o rodzinę założycie-
la. Spośród czwórki dzieci Alberto dwie córki, w
wieku w inscenizacjach odtwarzają polskie harcer-
ki. Żona założyciela stowarzyszenia zakłada hełm i
“staje się” żołnierzem. Również najstarszy syn San-
tiago podziela pasję ojca i bierze udział w insceniza-
cjach jako strzelec. Członkowie grupy odtwarzają
jednak różne sylwetki, m. in. spadochroniarzy gen.
Sosabowskiego i powstańców warszawskich. Pod-
czas wizyty w Polsce w 2011 r. Alberto otrzymał
medal Pro Memoria od kierownika Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznacze-
nie to otrzymują osoby szczególnie zasłużone w
utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w wal-
ce o niepodległość Polski podczas II wojny. Jak sam
przyznaje, największym wyróżnieniem są jednak łzy
kombatantów, którzy obserwują inscenizacje. 

- Myślałem, że wezmą nas za pajaców, ale oni
bardzo doceniają to, co robimy, i często się wzru-
szają - wyjaśnia Alberto. 

Wśród Hiszpanów historia Polski XX w. wzbu-
dza duże zainteresowanie. Jak podkreślają człon-
kowie grupy, nigdy nie spotkali się z agresją czy
niemiłym traktowaniem. Hiszpanie zazwyczaj
niewiele wiedzą o polskich żołnierzach w II woj-
nie światowej. Dlatego podczas rekonstrukcji Al-
berto i jego koledzy mają ze sobą plansze, które
objaśnia narrator. Dzięki nim czytelna jest histo-
ria polskiego czynu zbrojnego podczas II wojny
światowej. P i o t r  C e l e j

Powstanie Warszawskie po hiszpańsku

W dniu 3 października 2005 roku pierw-
szy pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej linii
S1 wyruszył na trasę Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Falenica. Warszawska
SKM-ka kończy 15 lat.

Na początku SKM obsługiwała tylko jedną linię
o długości 24 km na trasie Warszawa Zachodnia
– Warszawa Falenica. Piętnaście lat później, w
2020 r. pociągi SKM kursują na czterech liniach o
łącznej długości 162 km.

W 2004 roku m. st. Warszawa powołało pierw-
szą i jak dotychczas jedyną w kraju, miejską spół-
kę kolejową – Szybką Kolej Miejską. Była to odpo-
wiedź na brak oferty ze strony Polskich Kolei Pań-
stwowych dla mieszkańców stołecznych dzielnic
położonych w znacznej odległości od centrum.

Początki nie były łatwe. Pierwszy kurs do Fale-
nicy obsłużył używany skład wypożyczony z trój-
miejskiej SKM, potem dołączył do niego pociąg
wyprodukowany dla nowego warszawskiego prze-
woźnika kolejowego. Po niespełna roku od uru-
chomienia pierwszej SKM-ki, w lipcu 2006 roku,
zdecydowano o wycofaniu pociągów z Otwocka
i skierowaniu ich na nową linię S2, obsługującą po-
czątkowo odcinek z Warszawy Rembertowa (po-
tem z Sulejówka Miłosny) do Pruszkowa.

Pociągi wróciły na linię otwocką w połowie
2010 roku, gdy – w związku z zagrożeniem powo-
dziowym – zamknięto Wał Miedzeszyński. Uru-
chomiono wówczas linię S10 na trasie Warszawa
Wschodnia – Warszawa Falenica. Jeszcze w tym
samym roku pociągom kursującym na linii otwoc-
kiej przywrócono oznakowanie S1 i skierowano je
do obsługi wydłużonego odcinka Otwock – Prusz-
ków. Pociągi linii S2 zaczęły kursować na trasie Su-
lejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia. W 2010
roku uruchomiono także nowe połączenie kolei
aglomeracyjnej S9, łączące Warszawę Gdańską
z Legionowem.

Kolejnym impulsem do rozwoju Szybkiej Kolei
Miejskiej był 2012 rok i oddanie do użytku nowej
linii kolejowej łączącej stacje Warszawa Służe-
wiec i Warszawa Lotnisko Chopina. Wydłużono

tam trasę linii S2. Do lotniska zaczęły dojeżdżać
z Legionowa także pociągi SKM nowej linii S3.

Ostatnie zmiany w układzie linii SKM miały
miejsce na początku 2020 roku – wybrane pocią-
gi linii S3 rozpoczęły kursowanie na wydłużonej
trasie do Radzymina przez Nieporęt i Dąbkowiznę.

W 2006 roku pociągami SKM podróżowało 3,6
mln osób. W 2010 roku, wraz z uruchomieniem li-
nii S9 do Legionowa – 9,3 mln osób. Rok 2012
przyniósł nową linię S3 z Lotniska Chopina do Le-
gionowa, wydłużenie do Lotniska Chopina linii S2
oraz wzrost liczby pasażerów do 17,2 mln. W 2019
roku z usług SKM skorzystało ponad 22 mln osób.

Na początku działalności Szybka Kolej Miejska
miała do dyspozycji kilka pociągów, wyproduko-
wanych specjalnie dla niej na bazie popularnych
elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, a
oprócz tego posiłkowała się taborem wypożycza-
nym od innych spółek kolejowych. Ważnym zada-
niem, jakie stanęło przed przewoźnikiem, był roz-
wój parku taborowego.

Nowe pociągi 19WE – wyprodukowane przez
nowosądecki Newag – trafiły do spółki w 2010
roku. Wyróżniał je, wykorzystany po raz pierwszy
w polskich pociągach, boczny układ siedzeń. Rok
później park taborowy SKM zaczęły zasilać po-

ciągi 27WE Elf wyprodukowane przez bydgoską
Pesę. Były to wówczas najdłuższe pociągi znaj-
dujące się w posiadaniu spółki – mierzyły 107 me-
trów i mogły pomieścić ponad 900 osób. W 2012
i 2013 roku na stołeczne tory wyjechały składy Ne-
wagu 35WE Impuls, które z długością prawie 113
metrów wyprzedziły Elfy. To jedne z najdłuższych
elektrycznych zespołów trakcyjnych, jakie kursu-
ją po polskich torach.

Dziś w barwach SKM nadal jeżdżą pociągi
19WE, Elfy i Implusy. Jest to nowoczesny, przyja-
zny pasażerom tabor, wyposażony m.in. w kli-
matyzację, elektroniczny system informacji pa-
sażerskiej oraz monitoring. Ponadto, już w 2022
roku Szybka Kolej Miejska otrzyma 21 nowych
„Impulsów II”, które umożliwią uruchamianie no-
wych połączeń. K G

15 lat Szybkiej Kolei Miejskiej

Warszawa wypłaciła już
ponad 1 mld 2 mln zł z
tzw. tarczy antykryzyso-
wej. Stołeczni urzędnicy
rozpatrzyli 174 986 wnio-
sków o pomoc z tarczy. To
99,6 proc. wszystkich, któ-
re wpłynęły.

Dzięki sprawnej pracy urzęd-
ników do końca września miasto
rozpatrzyło już 174 986 ze 175
736 wniosków, które do tej pory
złożyli przedsiębiorcy. 159 869 z
nich - pozytywnie. Warszawa
wypłaciła przedsiębiorcom 1
002 135 916,59 zł z tzw. tarczy
antykryzysowej, czyli ze środ-
ków przyznanych przez rząd w
ramach wsparcia dla firm w
związku z pandemią COVID-19.

Najliczniej zgłaszają się i uzy-
skują wsparcie firmy prawnicze,
firmy doradztwa gospodarcze-
go, firmy IT, prywatne praktyki
medyczne, dentystyczne i fizjo-
terapii, przedsiębiorstwa prze-
wozowe i taksówkarskie, agen-
cje reklamowe, firmy księgowe,
salony fryzjerskie i kosmetycz-
ne, firmy doradztwa z zakresu
informatyki oraz przedsiębior-
stwa gastronomiczne. W zakre-
sie dofinansowań do wynagro-

dzeń wsparcie najczęściej otrzy-
mują restauracje i inne firmy ga-
stronomiczne oraz salony fry-
zjerskie i kosmetyczne. Wśród
samozatrudnionych najczęściej
dofinansowanie otrzymują tak-
sówkarze i inni przewoźnicy, le-
karze, dentyści i fizjoterapeuci
oraz fryzjerzy i kosmetyczki.

Warszawa wspiera też firmy w
ramach własnych możliwości.
Warszawscy przedsiębiorcy ko-
rzystają m.in. z obniżek czynszu
w lokalach miejskich, obniżek
czynszu dzierżawnego za zajęcie
pasa drogi, ulgi w spłacie zobo-
wiązań podatkowych od nieru-
chomości oraz podatku od środ-

ków transportu. Z ułatwień tych
skorzystało kilka tysięcy przed-
siębiorców. Firmy korzystają też
z oferty Centrum Przedsiębior-
czości Smolna, gdzie otrzymują
bezpłatne doradztwo księgowe,
prawne i finansowe.

Z kolei 22 września weszło w
życie następne ułatwienie, które
odciąża finansowo firmy z branży
gastronomicznej: radni przedłuży-
li termin uregulowania opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Trzecią ratę będzie można zapła-
cić do 31 grudnia 2020 r. Dotyczy
to podmiotów, które sprzedają al-
kohol do spożycia na miejscu, nie
obejmuje sklepów.

Wypłacono miliard złotych z tarczy!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Korzystając z faktu, iż pande-
mia wirusa Covid-19 praktycz-
nie  wyeliminowała w bieżącym
roku wyjazdy zagraniczne, po-
stanowiłem odwiedzić Hrubie-
szów, w którym byłem ostatni
raz chyba pół wieku temu. Bę-
dąc w Hrubieszowie odniosłem
wrażenie, że niewiele się  tam
zmieniło od mojego  pobytu. A
jeżeli zmieniło, to na gorsze. 

Miasto położone jest przy sa-
mej wschodniej granicy na-
szego państwa, toteż nie jest

na trasie tranzytowej dokądkolwiek.
Trzeba mieć konkretny cel, żeby tam
pojechać,  ale po co? Ja miałem trzy
konkretne powody. Pierwszym był Sta-
nisław Staszic – jeden z najświatlejszych
umysłów przełomu XVIII i XIX w. Myśli-
ciel, polityk i działacz społeczny, który
w 1801 r. odkupił (przez podstawione
osoby) od wojewody bełskiego Ignace-
go Cetnera dobra hrubieszowskie i w
1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie (inaczej Rolnicze To-
warzystwo Wspólnego Ratowania się
w Nieszczęściach). Dobra te, to wójto-
stwo hrubieszowskie oraz siedem oko-
licznych wsi (6 tys. ha).  Przedsięwzię-
cie Staszica nakierowane było na wyka-

zanie polskim posiadaczom ziemskim,
że można inaczej gospodarować i to za-
równo  z korzyścią dla siebie, jak –
przede wszystkim – dla ludu uprawia-
jącego ziemię. Polegało na zawarciu
przez Staszica kontraktu z chłopami
mieszkającymi w zakupionych dobrach
(podpisało 329 gospodarzy).  Kontrakt
zwalniał chłopów  z pańszczyzny i od-
dawał im uprawianą przez nich ziemię
w dzierżawę.   Przy czym wszystko dzia-
ło się w ramach Towarzystwa Rolnicze-
go Hrubieszowskiego (TRH), a zasada
funkcjonowania zbliżona była do dzia-
łalności spółdzielczej. 

P o pewnym czasie chłopi zosta-
li uwłaszczeni, w wyniku cze-
go stali się właścicielami upra-

wianej ziemi. Wszyscy członkowie
wspólnoty byli zobowiązani do niesie-
nia pomocy innym członkom dotknię-
tym przez klęski żywiołowe, w wysoko-
ści proporcjonalnej do powierzchni
użytkowej gospodarstwa. Na czele TRH
stał dziedziczny prezes. Towarzystwo
przetrwało do 1945 r.  TRH prowadzi-
ło szeroką działalność, nie tylko ściśle
rolniczą. Według Wikipedii: „Własno-
ścią TRH były 3 młyny – w Dziekano-
wie, Busieńcu i Pobereżanach (paro-
wy), 2 stawy – w Dziekanowie i Busień-
cu, tartak, cegielnia, kuźnia, folusze,
browar, wytwórnia wódek i innych
trunków w Hrubieszowie oraz karcz-
my w siedmiu wsiach. 

Przedsiębiorstwa te były wy-
dzierżawiane na drodze licyta-
cji. Przy wykorzystywaniu zy-

sków dzierżawczych mieszkańcy zosta-
li zobowiązani do prowadzenia szkół,
kształcenia zdolniejszej młodzieży na
poziomie wyższym niż podstawowy,
prowadzenia szpitala, opieki nad siero-

tami i starcami. Zorganizowano też wła-
sną instytucję ubezpieczenia mienia i
budynków, a także opracowano odręb-
ne przepisy budowlane. Towarzystwo
miało również swój bank pożyczkowy,
udzielając kredytów m. in. na budowę
murowanych domów”. 

C zęścią zakupionych przez Sta-
szica dóbr był dwór zbudo-
wany na miejscu zamku

zniszczonego w 1648 r. przez wojska
Chmielnickiego. W 1969 r. dwór zo-
stał wykupiony z rąk prywatnych z
przeznaczeniem na siedzibę Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica oraz Towa-
rzystwa Regionalnego Hrubieszow-
skiego. Budynek nazywany niekiedy
„Dworkiem du Chateau” jest najbar-
dziej znanym obiektem  turystycznym
w Hrubieszowie. 

Stanisław Staszic jest natomiast
dumą tego miasta i powiatu.
To najbardziej znana postać

związana z Hrubieszowem.  Jest nie
tylko patronem różnego rodzaju przed-
sięwzięć społecznych w rejonie Hrubie-
szowa, ale także w innych częściach
Polski. Między innymi jest patronem
Ursynowskiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego, założonego przed la-
ty i dotychczas kierowanego przez ur-
synowskiego działacza spółdzielczego
i dziennikarza – Stefana Zajączkow-
skiego. Celem  stowarzyszenia jest kul-
tywowanie idei spółdzielczości, którą
w 1816 r. na naszych ziemiach zaini-
cjował Staszic, a której jednym z symbo-
li jest, w większości spółdzielcza, dziel-
nica Ursynów.

Prawie vis a vis Dworku  du Cha-
teau znajduje się stara pleba-
nia, należąca do parafii św. Mi-

kołaja. W tym budynku – o czym głosi

napis na pamiątkowej tablicy – 20 sierp-
nia 1847 r. urodził się Aleksander Gło-
wacki, powszechnie znany pod nazwi-
skiem Bolesław Prus.  Był kronikarzem
Warszawy, z którą związał się na więk-
szość życia. Zmarł  12 maja 1912 r. w
Warszawie,  ale mało kto pamięta, że
urodził się w Hrubieszowie. Tam się
jednak o tym pamięta, o czym świadczy
nie tylko pamiątkowa tablica na starej
plebanii,  ale także okazały pomnik w
miejscowym parku.

Trzecim powodem mojej wizy-
ty w Hrubieszowie są Goci. Był
to lud pochodzenia skandy-

nawskiego, który w pierwszych wie-
kach naszej ery osiedlił się w rejonie uj-
ścia Wisły i w innych miejscach na Po-
morzu. Po pewnym czasie Goci podję-
li wędrówkę w kierunku południowo-
wschodnim, tj. w kierunku Krymu. Do-
tarli tam i utworzyli królestwo. Inna
grupa Gotów podzieliła się na Wizygo-
tów i Ostrogotów. Goci przez kilkaset lat
„buszowali” po południowej Europie,
docierając aż do Hiszpanii. Bodajże naj-
istotniejszym punktem  na mapie wę-
drówek Gotów ze Skandynawii na po-
łudnie, była przez około dwa wieki Ko-
tlina Hrubieszowska.  

Trzy kilometry od Hrubieszowa
znajduje się wieś Masłomęcz,
gdzie w latach 70. XX w. w

trakcie wykopalisk, prowadzonych przez
lubelskich archeologów, odkryto osadę
i cmentarzysko Gotów z II – IV wieku na-
szej ery (patrz: Andrzej Kokowski, Ar-
cheologia Gotów. Goci w Kotlinie Hru-
bieszowskiej, Wydawnictwo ideaME-
DIA, Lublin 1999).  Rezultaty badań ar-
cheologicznych są zdumiewająco boga-
te. Z tego względu odkryte relikty i ar-
tefakty naukowcy określili mianem „Kul-

tury Masłomęckiej”.  W 2007 r. we wsi
zbudowano „Chatę Gocką” oraz wyzna-
czono szlak gocki po okolicznych miej-
scowościach, gdzie odkryto ślady poby-
tu Gotów. Stali się Goci, elementem
miejscowej tradycji i kultury, budują-
cym tożsamość i dumę obecnych miesz-
kańców Hrubieszowa i okolic. 

Warto też wspomnieć, że w
tytulaturze monarchów
Rzeczypospolitej z dynastii

Wazów znalazło się m. in. następujące
określenie: „Jan Kazimierz z Bożej Ła-
ski Król Polski, Wielki Książę  Litewski,
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Inflancki, Smoleński, Czernichowski, a
Szwedzki, Gotski, Wandalski Dziedzicz-
ny Król”. 

Zdużym zainteresowaniem
oglądałem całą „infrastruktu-
rę” związaną z wykorzysta-

niem hasła „Goci” jako znaku rozpo-
znawczego  Gminy Hrubieszów. Na-
zwanie tego obszaru Gotanią jest zgrab-
nym – moim zdaniem – zabiegiem mar-
ketingowym.  Jest to ewidentny wyróż-
nik Hrubieszowa, niestety, chyba jednak
zbyt mało spopularyzowany. W naszym
społeczeństwie, które przez pół wieku
karmione było hasłem: „byliśmy – jeste-
śmy – będziemy”, trudno wręcz uwie-
rzyć, że przed nami, tj. Polakami, jakiś
inny lud mieszkał na tej ziemi. Dla bar-
dzo wielu naszych rodaków odkrycie
„Gotanii” , może być wielkim zaskocze-
niem. Moim zdaniem, samorząd Hru-
bieszowa nie ma wielu atutów,  ale
większa popularyzacja gockiej tradycji
sprzed prawie dwóch tysięcy lat, nie
naruszyłaby patriotyzmu Polaków, na-
tomiast miałaby szansę ożywić i spo-
pularyzować to miasteczko o długiej i
bardzo interesującej historii.

Co wiemy o Gotach w Polsce?
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Dla tych, którzy zakładali że mamy go już – mówiąc kolokwialnie – z gło-
wy, może to być niemałym zaskoczeniem. Błędem okazało się to, że za-
pomnieliśmy o nim w czasie wakacji i urlopów i nie zachowywaliśmy wy-

starczających środków ostrożności. Wydawało się wtedy, że najgorsze mamy za
sobą, że wiemy o nim już wystarczająco wiele, by móc się przed nim ustrzec. Tym-
czasem to, co wiemy na pewno, to tylko, że potrafi zaskakiwać. Groźny wirus chwilowo odpuścił,
a teraz przechodzi do ofensywy… 

Wielu spośród znawców tematu przewidywało taki obrót sprawy. Zapowiadali oni, że jesienią mo-
że dojść do ponownego rozprzestrzenienia się epidemii. Wszystko  wskazuje, że mieli oni rację. 

Wirus wcale nie odszedł ani nie zniknął. Przeciwnie, rozpanoszył się na dobre. Mieliśmy na-
dzieję, że kryzys spowodowany pandemią mamy już za sobą, a tu proszę… Liczba zachorowań
zwiększyła się i stale rośnie. Na szczęście nie przekłada się to bezpośrednio na liczbę zgonów. Wła-
ściwie, mówienie o szczęściu w przypadku światowej pandemii nie ma uzasadnienia. Szczęście
lub jego brak oznacza przypadek, zbieg okoliczności albo zrządzenie losu, w wyniku którego do-
świadczamy czegoś pozytywnego lub przeciwnie. Gdy mamy do czynienia z koronawirusem, nie
możemy liczyć jedynie na szczęście. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Mimo statystyk, które do
nas docierają większość ludzi, którzy nie zajmują się wirusami profesjonalnie, zakłada, że szan-
sa zachorowania jest niewielka, oczywiście, przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitar-
nych. Z tym jednak jest wciąż problem. Fakt, że stawką jest nie tylko nasze zdrowie, a nawet ży-
cie dociera do wielu z nas z trudem. Mimo że konsekwencje w razie przegranej w pojedynku z
wirusem mogą być bardzo poważne, zwłaszcza dla osób starszych i schorowanych, z chorobami
towarzyszącymi Covid-19.

Koronawirus – oprócz szkodliwe-
go wpływu na zdrowie – spowodował
w naszym życiu wiele zmian. Niektó-
re z nich wydają się trwalsze, niż to
mogłoby się na pozór wydawać. Inne,
choć zostały wprowadzane jedynie
na czas pandemii, najprawdopodob-
niej jeszcze długo będą oddziaływały
na naszą codzienność. Z jednej strony,
pojawienie się wirusa przyśpieszyło
tylko to, co i tak nieuchronnie nas
czekało. Piszę „nas”, ale dotyczy to

całego świata. Tych zmian jest tak dużo, że  omówienie ich listy zajęłoby wiele stron maszy-
nopisu, a raczej tekstu pisanego w jakimkolwiek komputerowy edytorze, bo chyba nikt już nie
pisze na maszynie. 

Od niektórych słów trudno się odzwyczaić, chociaż straciły one swój dotychczasowy sens.. Zmia-
ny wywołane przez koronawirusa z pewnością staną się w najbliższej przyszłości tematem badań
i opracowań naukowych. Warto zwrócić uwagę na mniej dostrzegalne, za to bardzo istotne zmia-
ny społeczne. Ograniczenia kontaktów, zakaz zgromadzeń, zajęcia dla studentów i uczniów onli-
ne powodują zamieranie życia towarzyskiego. W efekcie, młodzi ludzie nie korzystają w pełni z naj-
lepszego okresu w ich życiu w takim stopniu, jak powinni. Czym innym jest spotkanie tete-a-tete,
a czym innym rozmowa na czacie czy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To w młodo-
ści są zawierane przyjaźnie i związki. To w młodości korzysta się z wielu dobrodziejstw kultury, kon-
certów przyciągających wielotysięczne tłumy, wychodzi wspólnie do kina, uczestniczy się w wyda-
rzeniach sportowych etc. 

Dziś statystyki oraz dane pokazujące liczbę zachorowań, ozdrowień i zgonów zastąpiły dawne,
znane od średniowiecza wyobrażenia i wizerunki kostuchy siejącej spustoszenie wśród przerażo-
nej ludności. Statystyki i liczby nie kłamią, a jeśli są rzetelne, to jest się czego bać. Nawet jeśli do-
czekamy upragnionej szczepionki i leków na Covid-19, w wielu kwestiach będziemy musieli zapo-
mnieć o tym, co było, bo nic już nie będzie takie jak przed pandemią. 

Niedawno usłyszałem o pewnej studentce, która upijała się ze znajomymi online. To brzmi jak żart,
ale sprawa jest poważna. I wcale nie chodzi o ilość wypitego alkoholu, ani o liczbę promili, które tra-
fiły do jej organizmu w wyniku spożycia, ale o to, że z powodu nauki online studenci nie mają oka-
zji do spotkań. Jednym słowem – wyższa konieczność, jeśli za konieczność uznać potrzebę upija-
nia się. Nie zachęcam do picia w ogóle, jeśli już, to z umiarem…. Najgorsze byłoby robić to w sa-
motności. Pomysł wypicia kieliszka wina w towarzystwie znajdujących się po drugiej stronie smart-
fona znajomych nie wydaje się więc aż tak absurdalny. Tymczasem, pamiętajmy o zachowaniu środ-
ków ostrożności zalecanych przez służby sanitarne.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Koronawirus znowu atakuje

Co to w ogóle jest COVID-19? Jaka jest medyczna definicja tej choroby?
Ludzie często mylą koronawirusa z COVID-19, choć nazwy te są ze so-
bą ściśle powiązane. Słyszę na przykład, że ktoś umarł na koronawiru-

sa. Twierdzenie zupełnie błędne. Umiera się na COVID-19, czyli ciężką niewydol-
ność  układu oddechowego wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, patogen należący do rodziny
koronawirusów. Przebieg zakażenia tym patogenem może być bezobjawowy, łagodny, ale też cięż-
ki. W ciężkim przebiegu może wywołać silne zapalenie płuc, które powoduje nieodwracalne zmia-
ny i prowadzi nawet do śmierci. Dlatego najbardziej narażone są osoby cierpiące na przykład na prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która cechuje się m. in. rozwijającym się zmniejszeniem
przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dolegliwość ta występuje zazwyczaj u osób po 40.
roku życia, mających kliniczne objawy rozedmy płuc czy przewlekłego zapalenia oskrzeli. Tacy pa-
cjenci – bez względu na wiek – muszą się strzec koronawirusa niczym bomby wodorowej, ponie-
waż jest dla nich śmiertelnie groźny. 

Ciężki przebieg COVID-19 może dotknąć także diabetyków, szczególnie tych ze zdiagnozowa-
ną cukrzycą typu 1, która bezwzględnie wymaga insulinoterapii. Trzecia grupa najbardziej na-
rażonych to pacjenci z zastoinową niewydolnością serca, która powoduje objawy wywołane bez-
pośrednio przez zastój krwi w różnych narządach (np. duszność spowodowana zastojem w płu-
cach, obrzęki kończyn dolnych, poszerzenie żył szyjnych, dławica). Statystyki, które zawsze
mówią prawdę (o ile nie są sfałszowane), wykazują, że śmiertelnymi ofiarami COVID-19 są w po-
nad 90 proc. pacjenci z podanych wyżej trzech grup największego ryzyka. W czasie rozpętanej
przez media paniki nie można jednak zapominać, że z kolei ponad 80 proc. populacji przecho-
dzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, iż jest jego
nosicielami. Po prawie połowie roku covidowej histerii można postawić tezę, że osoby z normal-
nie funkcjonującym układem immunologicznym, nie cierpiące na żadne z przywołanych wyżej
dolegliwości – są bezpieczne. Problem jedynie w tym, że mogą „sprzedawać” wirusa słabszym
organizmom. 

Obserwacja tego, co od pół roku się dzieje, skłania do postawienia kolejnej tezy: panującej
pandemii nie da się opanować ani środkami farmakologicznymi, ani restrykcjami. Jest dzi-
siaj zbyt wielu zakażonych bezobjawowych, a ułatwienia komunikacyjne XXI wieku

sprzyjają niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Może więc racja jest po stronie Szwe-
dów oraz ich głównego epidemiologa Andersa Tegnella? W “Financial Times”, brytyjskim dzienni-
ku o elitarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu, ukazała się analiza, pokazująca, jak
szwedzki model walki z koronawirusem sprawdził się w tym kraju i jak decyzje Andersa Tegnella
wpłynęły na postrzeganie szwedzkiej strategii przez inne państwa. 

Według Tegnella obostrzenia wprowadzane na świecie są jak “używanie młotka do zabicia
muchy”. On i jego współpracownicy skupili się na zrównoważonym rozwoju, zakładając, że przez
długi czas przyjdzie im walczyć z chorobą, dlatego trzeba skupić się na zbudowaniu odpowiednich

systemów. Facet słusznie wywo-
dzi, że nie można w nieskończo-
ność zamykać i otwierać szkół,
restauracji oraz innych miejsc, w
których pracują ludzie. Strategia
Tegnella wydaje się zdawać eg-
zamin. W całej Europie z Francją,
Wielką Brytanią i Hiszpanią na
czele liczba zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2 ponownie za-
częła rosnąć. Tymczasem w Szwe-
cji utrzymuje się ona na stosunko-
wo niskim poziomie, choć śmier-

telnych ofiar jest dużo więcej niż na przykład w Polsce, bo aż 5883. Należy jednak zaznaczyć, że
ponad 70 proc. zgonów miało miejsce w okresie od końca marca do końca czerwca. Od tego cza-
su statystyki śmierci systematycznie spadają.

Ostatnie statystyki pokazują, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w Szwecji o 90 proc.
mniej zakażeń, niż miało to miejsce podczas szczytu w czerwcu. Szwecja ma też mniej zakażeń w
przeliczeniu na mieszkańców niż Norwegia i Dania. Skandynawowie od początku pandemii mie-
li inną wizję walki z koronawirusem niż pozostałe kraje europejskie. Na początku marca podjęto
decyzję o tym, by nie izolować się na podobieństwo reszty świata. Kawiarnie, bary, kluby były otwar-
te. Życie toczyło się swoim tempem z zaleceniami (a nie ustawowymi restrykcjami) dla obywate-
li. W ten sposób miała zostać zbudowana tak zwana zbiorowa odporność. Polega ona na tym, że
musi się zakazić przynajmniej 60 proc. populacji. Większość będzie wówczas posiadała w orga-
nizmie przeciwciała, co uniemożliwi wirusowi jego dalsze rozprzestrzenianie się, gdyż zostaną prze-
cięte drogi szerzenia się. Tegnell twierdzi, że tylko w ten sposób można szybko zastopować pro-
ces epidemiczny. Jednak dotychczas w Szwecji zakaziło jedynie około 15 proc. populacji, więc nie
można jeszcze sprawdzić, jak mają się teorie Tegnella do rzeczywistości. 

Podejście do walki z epidemią w Szwecji związane jest w dużej mierze z nietypowym dla in-
nych krajów zarządzaniem w państwie. To nie politycy podejmują tam ważne decyzje, lecz
szwedzkie agencje, które nie są związane z żadnym partyjnym ugrupowaniem. Dzięki te-

mu decyzje podejmowane są przez ludzi kompetentnych na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy.
W praktyce oznacza to, że szwedzka agencja zdrowia publicznego miała decydujący głos w spra-
wie ustalenia strategii walki z COVID-19, a rząd przyjął założenia strategii bez zadawania zbędnych
pytań. W naszym kraju jest to nie do pomyślenia. 

Na początku pandemii Tegnell był oskarżany o to, że brak blokady spowodowany jest chęcią osią-
gnięcia przez społeczeństwo odporności zbiorowej. I tu niespodzianka, bo epidemiolog wielokrot-
nie temu zaprzeczał, powtarzając, że odporność części populacji jest jedynie skutkiem ubocznym
polityki prowadzonej w walce z koronawirusem. Przyznał jednak, że odporność może powodować
spadek liczby zakażeń w Szwecji. Broniąca się przed drugą falą koronawirusa Europa zaczyna
więc coraz uważniej śledzić sytuację w Skandynawii. Rządy państw zachodnich zaczynają coraz bacz-
niej wsłuchiwać się w głos Andersa Tegnella, który przyznaje, że w ostatnich tygodniach w Szwe-
cji – podobnie jak w całej Europie – sytuacja pogarsza się, ale wzrost nowych zakażeń w tym kraju
nie jest szybki, ani dramatyczny. 

C o jest na rzeczy, że w Polsce tak drastycznie rośnie liczba zakażonych koronawirusem?
Moim skromnym zdaniem, ona wcale nie rośnie, lecz od wielu miesięcy utrzymuje się
na poziomie 2-3 tysięcy. Po prostu w wyniku wyborczych gierek przeprowadzano tyl-

ko do 9 tysięcy testów na dobę i wyłapywano zaledwie kilkuset zakażonych (od 5 do 10 proc.
przebadanych). Kiedy dzisiaj wykonuje się 25 tysięcy testów – 10 proc. oznacza 2,5 tysiąca za-
każonych. To cała tajemnica „drugiej fali pandemii”. Media znów mają pożywkę, by straszyć oby-
wateli „wielkim niebezpieczeństwem niosącym ze sobą nawet śmierć”. Gówno prawda. Umie-
rają wyłącznie ludzie schorowani z ciężką niewydolnością układu oddechowego, ciężką cukrzy-
cą i ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi. To wyłącznie oni powinni się izolować – dla swo-
jego dobra. 

Przypomina mi się rozmowa, jaką prowadziłem kiedyś przy wódce z moim kumplem kardiolo-
giem. Mówię mu: „Wiesz, zmarł wczoraj mój dobry koleżka. Chłop jak dąb, zdrowy jak tur, led-
wie 57 lat. Błyskawicznie się zawinął. Kto by pomyślał…”. O on na to: „Wbij sobie do swojego tę-
pego łba, że zdrowi ludzie nie umierają. Rozumiesz? Musiał być chory, ale zlekceważył sygnały da-
wane przez organizm”. Nie obraziłem się za ten „tępy łeb”, bo powiedział mi szczerą prawdę.  

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Komu bije dzwon...

„Nawet jeśli doczekamy
upragnionej szczepionki 
i  leków na Covid-19, w wielu
kwestiach będziemy musieli
zapomnieć o tym, co było, bo
nic już nie będzie takie jak
przed pandemią”

„W czasie rozpętanej przez 
media paniki nie można jednak
zapominać, że z kolei ponad 80
proc. populacji przechodzi 
zakażenie koronawirusem 
bezobjawowo, w ogóle nie 
zdając sobie sprawy z tego, 
iż jest jego nosicielami”

Proponujemy dziś czytelnikom wybór ulubionej polskiej piosenki o jesieni (za-
wierającej w tekście słowo: jesień).

Z poniższego zestawu należy wybrać 3 utwory. Numery wybranych piosenek należy przesłać
mailem na adres: wojdabrowski@onet.eu w terminie do poniedziałku 12 października, podając
swoje imię i nazwisko. Wyniki plebiscytu podamy w następnym numerze Passy.

Pomiędzy uczestników zabawy rozlosujemy 10 płyt z podkładami tych piosenek i broszury z tek-
stami do śpiewania.

1. Jesienne róże (Artur Gold / Andrzej Włast, 1932, wyk. Mieczysław Fogg)

2. Chryzantemy złociste (Z. Maciejowski, 1938, wyk. Janusz Popławski)

3. Szkoda lata (A. Lewandowski / E. Schlechter, 1938, wyk. Andrzej Bogucki)

4. Pierwszy siwy włos (H. Jabłoński / K. Winkler, 1954, wyk. Marta Mirska)

5. Kasztany (Z. Korepta / K. Wodnicka, 1956, wyk. Natasza Zylska)

6. Pamiętasz była jesień / L. Kaszycki / A. Czekalski, R. Pluciński, 1958, wyk. Sława Przybylska)

7. Żółty jesienny liść (Janusz Laskowski, 1965)

8. Barwy jesieni (S. Krajewski / M. Gaszyński, 1966, wyk. Czerwone Gitary)

9. Wspomnienie (M. Sart / J. Tuwim, 1967, wyk. Czesław Niemen)

10. Spacer dziką plażą (B. Kendelewicz / Z. Kramer, 1968, wyk. Stan Borys)

11. Jesień idzie przez park (K. Klenczon / B. Loebl, M. Gaszyński, 1970, wyk. Czerwone Gitary)

12. Remedium (S. Krajewski / M. Czapińska, 1978, wyk. Maryla Rodowicz)

13. Już nie ma dzikich plaż ( R. Szeremeta / K. Logan Tomaszewski, 1985, wyk. Irena Santor)
Zapraszam na stronę: www.spotkaniazpiosenka.org. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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Prestiżowa, najwyżej do-
towana i najbardziej war-
szawska gonitwa sezonu
wyścigowego na Służewcu
po raz pierwszy w historii
zostanie rozegrana bez
udziału publiczności. Ta-
ką decyzję powziął zarząd
Totalizatora Sportowego,
który jest organizatorem
gonitw.

W dniu 6 października do dy-
rekcji Toru Służewiec i prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Kon-
nych wpłynęło pismo od mini-
stra rolnictwa Jana Ardanow-
skiego, rekomendujące zamknię-
cie toru dla publiczności do koń-
ca sezonu wyścigowego. Dzień
później na stronie internetowej
Toru Służewiec ukazała się in-
formacja, że „kierując się troską
o dobro najwyższe, jakim jest
ludzkie zdrowie, niezwłocznie
przychylamy się do zalecenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi… dotyczącego zamknięcia
torów wyścigów konnych dla pu-
bliczności”. Co prawda minister
nie wydał zalecenia – jak zosta-
ło to ujęte w komunikacie – lecz
tylko rekomendował takie roz-
wiązanie, ale wyszło na jedno.
Było to prawdopodobnie ostat-
nie oficjalne pismo podpisane
przez Ardanowskiego przed jego
odejściem z rządu. 

To bardzo sprytny ruch, typo-
wy dla decyzyjnych polityków,
zrzucający odpowiedzialność z
siebie i cedujący ją na decyden-
tów niższego szczebla. Czyli,
mnie nic do tego, ja tylko reko-
menduję. To wy decydujcie i po-
noście pełną odpowiedzialność
za powzięte decyzje. W tej sytu-
acji trudno się dziwić, że nikt o
zdrowych zmysłach nie zaryzy-
kuje rozwiązania innego niż mi-
nisterialne. Co prawda, dla do-
bra wyścigów można było roz-
ważyć wprowadzenie ministe-
rialnej opcji w następny ponie-

działek, dzień po rozegraniu
Wielkiej Warszawskiej, by war-
szawiacy mogli świętować swo-
ją gonitwę, ale wywołana w me-
diach panika o kolejnej fali pan-
demii zrobiła swoje. Decydenci
ze Służewca nie chcieli ryzyko-
wać i trudno im się dziwić. Bo ni-
by w imię czego mieliby wysta-
wić na ryzyko ciepłe posady i na-
razić się na poważne kłopoty?
Dla kilku gonitw?

Tym bardziej szkoda stołecz-
nej publiczności tegorocznej
Wielkiej Warszawskiej, ponie-
waż  zapowiada się historyczne
wydarzenie. Do wyścigu zapisa-
ny został brytyjskiej hodowli sze-
ścioletni ogier Nagano Gold. Tej
klasy folblut nie był jeszcze wi-
dziany na służewieckim torze.
Trenowany w Czechach ogier
ścigał się z sukcesem m.in. na
prestiżowym brytyjskim torze w
Ascot (krótko drugi w gonitwie
klasy G2 Hardwicke Stakes), brał
udział w niemieckim Preis von
Europa oraz w najwyżej doto-
wanej w Europie gonitwie Łuk
Triumfalny na podparyskim to-
rze Longchamp.  

W tym sezonie podopieczny
czeskiego trenera Václava Luki

prezentuje kapitalną formę. Pod
koniec czerwca przegrał we
Francji tylko o szyję wyścig naj-
wyższej kategorii G1 Grand Prix
de Saint-Cloud, a 13 września
na Longchamp nieznacznie uległ
w gonitwie Prix Foy (G2) ubie-
głorocznemu derbiście z Epsom
ogierowi Anthony’emu Van
Dyck’owi oraz znakomitemu
Stradivariusowi. Wizyta w War-
szawie takiego wyścigowego tu-

za jak Nagano Gold zdarza się
raz na wiele lat.     

Niestety, jego niedzielną ry-
walizacją z gwiazdami polskiego
turfu będziemy mogli ekscyto-
wać się wyłącznie online (tor-
sluzewiec.pl). 

Spośród nich najwyżej noto-
wane są tegoroczny derbista Ni-
ght Thunder, zwycięzca dystan-
sowego St. Leger ogier Night Tor-
nado oraz ubiegłoroczna derbist-
ka Nemezis. Znacznie niżej nale-
ży ocenić szanse Plontiera, Peti-
ta, Hipop de Loire oraz Delosa.
Na spłatanie figla faworytom stać
bardzo utalentowanego ogiera
Liaqura, u którego z każdym star-
tem widoczny jest progres.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  P a v l a  P e c h m a n o v a

Solidna porcja dobrej gry, pozytywnych,
sportowych emocji oraz długich wymian
–  to wszystko zaserwowali kibicom ze-
branym w hali przy Dereniowej siatka-
rze KS Metro Warszawa i Bestiosu Biały-
stok, którzy zmierzyli się ze sobą w ra-
mach drugiej kolejki ligowych rozgry-
wek. Po czterosetowym spotkaniu ze
zwycięstwa cieszyli się ci pierwsi (23:25,
25:22, 25:16, 25:14), jednak na brawa
za dobry mecz z całą pewnością zasłuży-
ły obie ekipy.

Już pierwsze piłki pokazały, że mecz nie będzie
należał do jednostronnych. Co prawda, metrowcy
rozpoczęli od prowadzenia 2:0, jednak wynik szyb-
ko się wyrównał i w trakcie całego seta oscylował
wokół remisu. W ostatniej akcji szczęście nieco
mocniej dopisało przyjezdnym, którzy szczelnym
blokiem na Sebastianie Lisickim zakończyli premie-
rową partię, wygrywając ją do 23.

Walki i emocji nie brakowało także w drugiej od-
słonie, jednak w tym przypadku podopieczni tre-
nera Marcina Lubiejewskiego momentami odska-
kiwali na dwa – trzy oczka. Z minuty na minutę co-
raz bardziej wyróżniającym zawodnikiem stawał
się Lisicki, który punktował w każdym elemencie
siatkarskiego rzemiosła. Mimo czteropunktowej
straty w drugiej fazie seta (20:16), Bestios zdołał
złapać jeszcze kontakt z miejscowymi. Przyjezd-
nym zabrakło jednak koncentracji i determina-
cji, by powalczyć o zwycięstwo – kompletnie nie-
udana zagrywka w ich wykonaniu dała gospoda-
rzom wygraną 25:22 i remis w całym spotkaniu.

Następna partia miała podobny charakter –
przynajmniej do pewnego momentu. Obie druży-

ny walczyły dzielnie o każdy punkt, jednak dokład-
nością i skupieniem delikatnie górowali Metrow-
cy. W ich szeregach w międzyczasie pojawił się Ka-
mil Graczyk, który wraz z Pawłem Szczepania-
kiem oraz Maciejem Ostaszykiem na środku sta-
nowił świetne uzupełnienie Lisickiego. Do stanu
po 15 naprawdę trudno było przewidzieć osta-
tecznego zwycięzcę. Wtedy jednak w polu za-
grywki stanął Lisicki, który swoim serwisem kom-
pletnie rozbił grę rywali. Po nieudanej zagrywce
Jakubiuka, gospodarze objęli prowadzenie 2:1.

Siatkarze KS Metro Warszawa, wyraźnie niesie-
ni takim obrotem spraw, całkowicie przejęli kon-
trolę nad dalszymi losami spotkania. Nie tracąc
skupienia oraz szacunku do umiejętności prze-
ciwnika, dominowali od pierwszej do ostatniej
piłki czwartego seta. Ostatni punkt padł łupem Mi-
chała Gregorowicza, który atakiem ze środka przy-
pieczętował zwycięstwo swojej drużyny, nato-
miast nagrodę MVP dla najlepszego zawodnika
spotkania tym razem odebrał – w pełni zasłużenie
– przyjmujący Metra Sebastian Lisicki.

Dwa mecze, dwa zwycięstwa i pięć punktów na
koncie – to obecny dorobek zawodników Metra,
którzy czekając na rozstrzygnięcia pozostałych
spotkań swojej grupy, przynajmniej chwilowo ob-
jęli pozycję lidera ligowej tabeli. Kolejny mecz ro-
zegrają na wyjeździe, jednak nie będzie to długa
podróż, ponieważ czeka ich starcie z zawodnika-
mi MOSu Wola Warszawa. Derbową konfrontację
zaplanowano na najbliższy weekend, jednak ze
względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemio-
logiczne odbędzie się on bez udziału publiczności.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k
F o t :  A n n a  K l e p a c z k o

Całe piękno najróżniejszych sportów
konnych można było podziwiać przez
pięć dni na improwizowanym hipodro-
mie Służewca, gdzie do programu regu-
larnych gonitw dołączono w dniach 30
września – 4 października ujeżdżenie,
skoki przez przeszkody, Wszechstronny
Konkurs Konia Wierzchowego, a nawet
powożenie. 

Do przeprowadzenia tej imprezy (Warsaw
Jumping 2020) doszło z inicjatywy prezesa
PKWK Tomasz Chalimoniuka, pozostającego w
kooperacji z dyrektorem Toru Wyścigów Kon-
nych Dominikiem Nowackim, a dodatkowy fun-
dusz z puli ministra rolnictwa ułatwił wykona-
nie zadania. Radości było co niemiara, zwłasz-
cza wtedy, gdy służewieccy dżokeje spróbowa-
li skoków przez przeszkody, a skoczkowie i resz-
ta towarzystwa zaczęła ścigać się na torze. Tak
naprawdę jednak liczyła się rywalizacja na serio
i to z udziałem mistrzów Polski w każdym koń-
skim fachu. 

– Służewiecki tor wreszcie odżył na dobre.
Organizatorzy mieli tylko 30 dni na przygoto-
wanie hipodromów w części parkingowej to-
ru, lecz wykonali zadanie znakomicie. Dobrze,
że Warszawa dostała takie zawody, a dżokeje
poznali się z resztą światka jeździeckiego –
stwierdził Artur Bober, twórca Polskiej Cyfrowej
Biblioteki Jeździectwa, niegdyś kaskader, sko-
czek spadochronowy i trener reprezentacji Pol-
ski w WKKW.

Przeprowadzono w sumie 21 konkursów w
czterech odrębnych konkurencjach. Punktem
głównym tych ciekawych zawodów był konkurs
Grand Prix w skokach o Puchar Prezydenta Rze-
czypospolitej z nagrodą 30 000 złotych dla zwy-
cięzcy. Został nim trener kadry narodowej i jedno-
cześnie startujący zawodnik Krzysztof Ludwiczak,
który dosiadał ogiera Cros Blue. Bodaj jeszcze
bardziej niż on zaimponowali Jakub Kubiak na
wałachu Quilibet i Jarosław Skrzyczyński na ogie-
rze Olimpic Star. Oni triumfowali ex aequo w ar-
cytrudnym Konkursie Barier, pokonując nawet
190-centymetrową przeszkodę. 

W ujeżdżeniu najlepiej spisały się amazonki – z
mistrzynią Polski Magdalena Jurą na czele, a w po-
wożeniu Jacek Kozłowski, który okazał się lep-
szy niż były mistrz świata Bartłomiej Kwiatek. W
WKKW można było podziwiać między innymi
ośmiokrotnego mistrza Polski, olimpijczyka Paw-
ła Spisaka. Mieliśmy zatem narodową paradę
wszelkich konnych specjalności, a całość była do-
brą okazją do uczczenia setnej rocznicy zwycię-
stwa polskiej kawalerii nad bolszewikami w owia-
nej legendą bitwie pod Komarowem. Wypada tyl-
ko pogratulować organizatorom i dziękując za
już, prosić o jeszcze, czyli o coroczne kontynu-
owanie przedsięwzięcia. Oby w  lepszych warun-
kach, bo przecież z powodu pandemii koronawi-
rusa nie można było zaprosić większej liczby pu-
bliczności, a i pogoda nie była nazbyt sprzyjająca. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t .  To r  W y ś c i g ó w  K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

Integracja środowiska końskiego na Służewcu

Warsaw Jumping przez pięć dni

Wielka Warszawska po raz 
pierwszy bez publiczności

NNaaggaannoo GGoolldd ppooddcczzaass ttrreenniinngguu..

Metrowcy pokonują Bestios Białystok!
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ANGIELSKI, duże
doświadczenie,różne poziomy,
dojeżdżam i on-line, 502 378 901

HISZPAŃSKI, 507 087 609 

MATEMATYKA, 22 641 82 83

MATEMATYKA, FIZYKA, 
691 502 327

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

KUPIĘ kawalerkę, 794 413 770

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż: 
!Centrum, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

!Wilanów, ładne mieszkanie 96
m2, parter, 2 garaże, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, b. blisko Piaseczna, 140

m2 nowy, wolnostojący, 680 tys. zł,
601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

!Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, wysoki standard, do
wejścia, supercena 740 tys. zł, 
601 720 840  

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

!Dom, Ursynów, 170 m2

wolnostojący, do wejścia, c. 1,2
mln. zł, 601 720 840  

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

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

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 920 tys. zł, 601 720 840

!Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 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

!Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840 

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

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

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

!Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł, 
601 720 840  

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

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 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  

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

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

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

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

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

Lokale handlowe :  
!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, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu, 
601 720 840  

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

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

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

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

!Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 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
nauczyciela specjalistę TUS,
sekretarza szkoły, sprzątaczkę. 
Tel. 22 859 17 20,
sp336@edu.um.warszawa.pl

DUŻA KLINIKA stomatologiczna
mieszcząca się przy stacji metra
Natolin zatrudni osobę do
sprzątania, tel. 690 800 414

LXIII Liceum Ogólnokształcące
poszukuje woźnej na 0,6 eteatu, 
22 643 10 77 w. 27

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

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

BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998

CYKLINOWANIE, 510 128 912

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIK, 602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MALOWANIE mieszkań,
remonty, glazurnictwo, 
669 945 460

MALOWANIE, remonty, 
510 128 912

MOSKITIERY, 602 380 218

MYCIE okien, pranie dywanów i
kanap, 669 945 460

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

POKRYCIA dachowe, 
730 359 998

PRANIE dywanów i kanap,
mycie okien, 
669 945 460

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje – producent, 602 380 218

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SZKLARSKIE, 502 101 202 

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefonyCo i kto

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 99 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy fotografii „Z róż-
nej perspektywy”. Autorami prac
są Ewa i Waldemar Gołdzińscy ze
Zwolenia, a ich głównym tema-
tem jest człowiek i przyroda. Arty-
ści są członkami Fotoklubu RP w
Warszawie i należą do Stowarzy-
szenia Twórców Ziemi Zwoleń-
skiej (pan Waldemar, absolwent
Wydziału Artystycznego UMCS
w Lublinie, jest jego prezesem).
Oboje mają w dorobku wystawy
indywidualne i udział w wysta-
wach zbiorowych.Organizatorzy
wystawy proszą o przyjście w ma-
seczkach lub przyłbicach.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

Jeśli chcesz zadbać o swoją
wagę i odporność, jeśli ktoś z
twoich bliskich zmaga się z: cu-
krzycą, nadwagą, nadciśnie-
niem, hashimoto, to przyjdź we
czwartek 8.października, o
godz. 11.00 lub na 17.00, po
wcześniejszym zgłoszeniu, do
Natolińskiego Ośrodka Kultury,
aby wspólnie ugotować coś zdro-
wego na podstawie wskazówek
i przepisów od specjalisty.

Zapisy na warsztaty i badanie
składu ciała – sms na nr  505 303
461 lub osobiście w NOK. Zapra-
szamy seniorów i nie tylko. Licz-
ba miejsc jest ograniczona. W
trakcie zajęć obowiązuje prze-

strzeganie zasad higieny anty-
wirusowej.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1100..1100 –– ssoobboottaa,, godz. 18 – spo-
tkanie z p. Anną Reichert w ra-
mach Ogólnopolskiej Nocy Bi-
bliotek pt. „Młody zbuntowany
Leopold Tyrmand: warszawskie
ślady Złego”

1133..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Wobec tajemnicy:
Caspar David Friedrich”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!!!!!

Mistrzostwa Ursynowa 
w Brydżu Sportowym 

Z wielką satysfakcją informujemy o wznowieniu Turniejów o Pu-
char Burmistrza Ursynowa. Najbliższe zawody odbędą się w CSU
ul. Polinezyjska 10 w dniach 27 października i 24 listopada o godz.
17:00. Data grudniowa będzie podana w terminie późniejszym. Na
turnieju będą zachowane procedury COVID-19: 9m2 na stolik, de-
zynfekcja stolików przed grą, sędziowie oraz zawodnicy mają obo-
wiązek posiadać maseczkę lub przyłbicę. S t a n i s ł a w  W z o r e k
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