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Religijnie czy komercyjnie???

R

ozglądając się co nieco po
Polsce w ogóle, a po Warszawie w szczególności, zaczynam coraz bardziej zgadzać się
z irlandzkim kpiarzem Bernardem
Shawem (1856-1950), który
stwierdził, że sztuka rządzenia polega na organizowaniu bałwochwalstwa. Przed wojną mieliśmy
rozpowszechniony aż do przesady
kult marszałka Józefa Piłsudskiego, a nawet jego kasztanki, choć
on akurat z gruntu rzeczy postacią
kultową na pewno był. Po wojnie
pozostawałem od dziecka świadkiem bałwochwalczego uwielbienia, jakim darzono generalissimusa Józefa Stalina, „Wielkiego Językoznawcę”, a tak naprawdę
krwawego satrapę, pijącego po całych nocach wraz z przybocznymi
pachołkami i nieustannie posyłającego Bogu ducha winnych ludzi do
katorżniczych łagrów. Potem mieliśmy – moim zdaniem całkowicie
zasłużony – kult papieża Jana
Pawła II i jednocześnie kult Lecha
Wałęsy, przewodniczącego NSZZ
Solidarność, zamieniony ostatnio
w dosyć brutalną nagonkę na tego
wciąż prostego człowieka, który –
niezależnie od tego, jak wielkie
miał wady – potrafił w dziejowym
momencie wejść komunie na łeb.
d paru lat mamy do czynienia z forsowaniem kultu byłego prezydenta RP,
śp. Lecha Kaczyńskiego, wyjątko-
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wo porządnego i całkiem rozgarniętego człowieka, wspomaganego na dodatek za życia przez superinteligentną małżonkę Marię.
Gdyby mnie akurat spytano, czy
wyżej ceniłbym ją, czy jego, kto
wie, czy nie opowiedziałbym się
za nią. Nie znaczy to, że nie doceniam odważnej postawy, jaką
Lech wykazał w okresie rozkwitu
„Solidarności”, a także odpowiedzialności w sprawowaniu funkcji państwowych z poszanowaniem prawa. Pozostając nadal
prezydentem, na pewno nie pozwoliłby bratu na rozwałkę systemu prawnego, z jaką nie mieliśmy do czynienia chyba w całej
historii Polski. Byłbym jednak daleki od stawiania Lechowi pomników, bo cały legion innych Polaków o wiele bardziej na nie zasłużył. Tymczasem pomniki – i to wyjątkowo tandetne – stawia mu się
tak samo jak Janowi Pawłowi II,
którego etos jako wielkiego humanisty rozmienia się poprzez to
na drobne, czyniąc na dodatek z
byłego biskupa krakowskiego –
wybitnego literata, jakim na pewno nie był. Można z kolei posłuchać na YouTube rosyjskiego dyktatora Władymira Putina śpiewającego przy akompaniamencie
czarnoskórych muzyków dosyć
prosty soulowy standard. Jak na
kompletnego amatora, wykonuje
go w miarę poprawnie, co nie znaczy, że od razu należy uznać prezydenta Rosji za utalentowanego
wokalistę i z tego tytułu klękać
przed nim na kolana.
bok Shawa pozwolę sobie tym razem zacytować
innego myśliciela angielskiej proweniencji – Herberta
Spencera, w którego mniemaniu
oddawanie czci bohaterom jest
najbardziej rozwinięte tam, gdzie
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jest najmniej rozwinięte oddawanie czci wolności ludzkiej. Jeśli sięgnąć pamięcią chociażby
do czasów Związku Radzieckiego, to trudno nie zgodzić się ze
Spencerem. Wyorderowanych
niemal od stóp do głów bohaterów i stawianych im pomników
tam naprawdę nie brakowało,
za to wolności mieli obywatele
ZSRR jak na lekarstwo. Nawet z
miasta do miasta można było
przemieszczać się tylko na podstawie przepustki. Wymiar sprawiedliwości był całkowicie podporządkowany aparatowi politycznemu. Politbiuro okazywało się
ważniejsze od Rady Najwyższej i
Sądu Najwyższego.
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ie chciałbym jawić się złym
prorokiem, ale wydaje mi
się, że w dzisiejszej Polsce w
coraz większym stopniu zaczynają
być realizowane sowieckie wzory.
Już teraz gołym okiem widać, że
jeden ważny pan najwyraźniej hołduje zasadzie, sformułowanej pono
przez dawnego prokuratora ZSRR
Andrieja Wyszyńskiego: „Dajcie mi
człowieka, a paragraf się znajdzie...” (Gołowa jest, paragraf najdiotsia...). Usiłujący zachować niezależność sędziowie są praktycznie
odsuwani od zawodu, a grozi im
się nawet odbieraniem emerytury.
Wyroki europejskich trybunałów
wyrzuca się u nas do kosza, interpretując najważniejsze normy

prawne tak, żeby prezes Polski był
zadowolony i znajdował potwierdzenie brutalnych ataków na nasz
kraj nie tylko ze strony wspomaganej przez Rosję Białorusi, lecz
również Niemiec, Francji, Belgii,
Holandii, całej Unii Europejskiej, a
także – last but not least... Watykanu. Kocham Rzym, lecz jak tak dalej pójdzie, nie odważę się na spacer
po placu św. Piotra w obawie, że
papież Franciszek naśle na mnie
swoich siepaczy, tak jak to robi w
stosunku do naszych patronujących pedofilii biskupów.
statnio Franciszek postawił
się też Komisji Europejskiej,
pytając przewodniczącą
Ursulę von der Leyen, czy niewinne
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określenie „Christmas time” (czas
świąt Bożego Narodzenia) już nie
przejdzie przez gardło urzędnikom
unijnym. Nie wiem wprawdzie, czy
im się ten termin podoba, czy nie –
wiem natomiast, że w bardzo wielu krajach nazwa „Christmas time”
nie oznacza bynajmniej wzmożenia
duchowego, jeno porę komercyjnego szaleństwa. Nawiasem mówiąc,
kwestia z tym związana stała się
również przedmiotem sporu na
gruncie Warszawy, gdzie ratusz zaproponował uczczenie zbliżających
się świąt plakatem bez jakichkolwiek treści religijnych. Skierowane
do warszawiaków życzenie „KAŻDEMU, BEZ WYJĄTKÓW,
WSZYSTKIEGO DOBREGO” jest
rzucone pomiędzy ślizgających się
łyżwiarzy, a pozostający w tle las
sugeruje, że władze miasta zachęcają, by spędzić święta na sportowo,
korzystając z uroków natury. Ani
Jezus, ani Najświętsza Panienka,
ani stajenka, a tym bardziej żłób
wcale tam nie widnieją. Jedynie dobrze wyeksponowane świerki przypominają, że Christmas time kojarzy się nam może przede wszystkim z choinką, której tradycję przejęliśmy zresztą całkiem niedawno
od Niemców. Zatem same złe wnioski dla sfer bogoojczyźnianych.
Warszawski plakat wywołał burzę
w środowisku konserwatystów, nawykłych do tego, by na każdym kroku towarzyszyły nam elementy religijne, przeciwko którym ja, na
przykład, bynajmniej nic nie mam.
W pilnującym interesów kościelnych Radiu Maryja spikerka oceniła w tej sytuacji, że nasz kraj jest
„przedemokratyzowany”. Czyżby
uważała, że czas najwyższy wziąć
nas już ostro za mordę?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA 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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Zmiany na urzędowym parkingu
Rozpoczęły się prace związane z przebudową wjazdu z ul. I. Gandhi na parking przy Ursynowskim
Centrum Kultury „Alternatywy”. Zakres zadania
inwestycyjnego obejmuje
także zmianę organizacji
ruchu na parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu
Dzielnicy Ursynów a „Alternatywami”.
Nowe rozwiązania usprawnią
komunikację oraz pozwolą mieszkańcom na bardziej komfortowe
korzystanie z parkingu i łatwiejszy
dostęp do obu budynków. Jak informują ursynowscy urzędnicy
„w związku z otwarciem Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. I. Gandhi, zaistniała konieczność przebudowy
zjazdu z parkingu i organizacji ruchu na parkingu, w celu dostosowania go do ruchu zwiększonej
liczby samochodów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, prace budowlane zakończą
się jeszcze w tym roku”.

Świąteczny czas na Ursynowie

Ogromna choinka przed
budynkiem, choinka na
ludowo ubrana przez
przedszkolaki oraz choinka promująca bezpieczeństwo – trzy drzewka to
trzy różne inspiracje,
wspólnym mianownikiem
jest świąteczny czas.
Przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów od strony ulicy Gandhi 6
grudnia, czyli dokładnie w Mikołajki, o godz. 16.00 rozbłysła
dziewięciometrowa choinka
oświetlona diodami LED. W budynku urzędu panuje już świąteczna atmosfera. Mieszkańców
wita „Choinka Oświatowa na ludowo” oraz choinka ustawiona
w ramach akcji „Świeć blaskiem
z odblaskiem”.
Już po raz szósty ruszyła
wspólna akcja Straży Miejskiej

Odwiedzających budynek
Urzędu Dzielnicy Ursynów w
tym roku wita także piękna choinka, która stanęła w holu urzędu w ramach akcji zorganizowanej przez Przedszkole nr 126
“Zaczarowane Podwórko”. Piękne, kolorowe ozdoby zostały wykonane przez dzieci z ursynowskich placówek oświatowych.
Choinka ubrana została przez
trójkę dzieci z przedszkola w towarzystwie opiekunów, członków zarządu i pracowników
urzędu. „Choinka Oświatowa na
m.st. Warszawy i Regionalnej ludowo” to projekt realizowany
Dyrekcji Lasów Państwowych pod patronatem Burmistrza
w Warszawie. Drzewka, ubrane Dzielnicy Ursynów.
w nietypowe ozdoby, mają zachęcać do wzięcia odblasku.
Tak będzie w ponad 30 punktach miasta, w tym w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów. Akcja
„Świeć blaskiem z odblaskiem”
ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków z
udziałem pieszych, poprzez poprawę ich widoczności.
Tegoroczna edycja potrwa do
10 grudnia. Mieszkańcom Warszawy przekazanych zostanie w
sumie ponad 20 000 odblasków.
Mamy nadzieję, że tegoroczny
Mikołaj dotrze do jak największej liczby warszawiaków z bezcennym prezentem, jakim jest
bezpieczeństwo na drodze.

Więcej miejsc na Przybylskiego
Remont i więcej miejsc postojowych na Przybyszewskiego – to efekt petycji
mieszkańców oraz wsparcia radnych i Burmistrza
Roberta Kempy.
Pierwotnie zakończenie tego
remontu przewidziane było na
2022 rok. Dzięki szybkiej reakcji
dzielnicy zadanie remontowe
przeprowadzono jednak jeszcze
w kończącym się roku. O remont
na ul. Przybylskiego zabiegała
pani Ksenia, przekazując radnym petycję, pod którą podpisało się wielu mieszkańców z
okolicznych bloków.
- Na początku lipca spotkaliśmy się w terenie z mieszkańcami i pracownikami Wydziału Infrastruktury. Pod koniec września dzięki wsparci władz dzielnicy doprowadziliśmy do remontu pierwszej, najbardziej zaniedbanej części tej ulicy i miejsc
postojowym. Cieszę się, że dzięki wspólnej pracy mieszkańcy
mogą już korzystać z nowych
miejsc postojowych – informuje
radny Paweł Lenarczyk.

Prześlij kartkę dla Seniora
Wszystkich chętnych chcących podzielić się radością ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Życzenia dla Seniorów”. To kolejna odsłona akcji, której
pomysłodawczynią jest radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Katarzyna Anna Bornowska.
Do 14 grudnia, przy wejściu do urzędu (od strony parkingu) stać będzie świąteczne pudełko z
reniferem, do którego będzie można wrzucić kartkę z życzeniami dla Seniorów z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie. Wystarczy zrobić lub kupić kartkę, napisać świąteczne
życzenia, podpisać swoim imieniem lub imionami (jeżeli są to życzenia od kilku osób) i wrzucić
do świątecznego pudełka. Wszystkie kartki trafią do Seniorów.

Wystawa plenerowa pod urzędem
Przed Urzędem Dzielnicy
Ursynów, od strony al.
KEN, można oglądać wystawę plenerową „Kolory
jesieni – malarstwo i rysunek ursynowskich seniorów”. Są to obrazy stworzone z wielkim zaangażowaniem w ramach zajęć
odbywających się w spółdzielczych domach kultury
oraz w Fundacji Kluboteka
Dojrzałego Człowieka.
Na terenie Ursynowa znajduje się kilka pracowni, w których
osoby po zakończeniu kariery
zawodowej mogą wreszcie rozwijać swoje pasje artystyczne,
często odkładane „na potem”.
Najaktywniejsze pracownie
znajdują się w Natolińskim
Ośrodku Kultury SM Wyżyny
oraz w Domu Kultury SMB
Imielin. Ponadto jest miejsce
specjalnie stworzone dla twórców z tej grupy wiekowej – Fun-

dacja Kluboteka Dojrzałego
Człowieka. Dzięki współpracy z
Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Ursynów oraz zarządom wybranych spółdzielni mieszkaniowych, pracownie cieszą się
ogromną popularnością. Seniorzy mają szansę nieodpłatnie
(albo za niewielką składkę na
materiały) rozwijać swoje talenty i zainteresowania w dobrych
warunkach. Wspólnie chodzić
na wystawy, uczestniczyć w ple-

nerach artystycznych i wykładach o sztuce.
Twórczość w grupie, to nie
tylko wzmocnienie poczucia
wartości, ale przede wszystkim
okazja do spotkań towarzyskich
i wymiany doświadczeń wśród
rówieśników. Radość i optymizm to cechy, które łączą
wszystkie te aktywności. Widać
to w każdym dziele, wykonanym z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością.

Rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego
Od 1 grudnia można składać projekty w ramach 9.
edycji Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota na
projekty zgłaszane przez
mieszkańców stolicy to rekordowe ponad 100 milionów złotych! Etap składania projektów potrwa do
25 stycznia 2022 r.
Budżet Obywatelski to inicjatywa, która cieszy się olbrzymią
popularnością. Mieszkańcy co
roku pokazują, jak zależy im na
zieleni oraz miejscach do spędzania czasu w przestrzeni
miejskiej. Bez niego nie byłoby
chociażby tężni solankowej na
Ursynowie.

Ponad 3700 projektów
BO w Warszawie
W tym roku do dyspozycji
mieszkańców przeznaczono aż
101 130 815 złotych, czyli najwięcej od samego początku istnienia budżetu – kiedyś jeszcze
– partycypacyjnego w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, projekt można zgłosić na formularzu papierowym
lub przez internet, na stronie
bo.um.warszawa.plotwiera się
w nowej karcie. Tegoroczne hasło Budżetu Obywatelskiego stolicy to: „Twój pomysł może zmienić Warszawę”
– Budżet Obywatelski naprawdę działa, od 2015 r. zrealizowaliśmy ponad 3700 projektów i wciąż realizujemy kolejne.
Dzięki niemu mieszkańcy wspólnie tworzą Warszawę i mają realny wpływ na to, jak zmienia
się ich okolica. Warto również
przypomnieć, że nowe place zabaw czy ławki to nie jedyne typy
projektów, jakie można zgłaszać
w budżecie obywatelskim. Katalog zadań Urzędu m. st. Warszawy – a więc również potencjalnych projektów – obejmuje
wiele obszarów, m.in. sport, edukację, kulturę, ochronę środowiska, zdrowie czy pomoc społeczną – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.
Zgłoszenie projektu to nic
trudnego. Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, znać się
na procesach inwestycyjnych czy
dokumentacjach, żeby zgłosić

swój pomysł do budżetu obywatelskiego. Wystarczy w prostych
słowach opisać, co chcielibyśmy,
żeby zostało zrobione, na jaką
potrzebę odpowiada dany projekt i wskazać propozycję miejsca, gdzie projekt miałby zostać
zrealizowany. Projekty można
zgłaszać do 25 stycznia 2022 r.
Następnie, każdy zgłoszony projekt zostanie zweryfikowany
przez Urząd. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, w
czerwcu zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców. W ten
sposób warszawiacy wybiorą, co
powstanie w naszym mieście w
2023 r. Spośród dzielnic najwięcej środków ma tradycyjnie Mokotów: 8 697 250 złotych. Drugie miejsce zajmuje Ursynów.
Tutaj na projekty przeznaczone
jest 6 067 840 złotych.

Jak głosują warszawiacy?
Budżet Obywatelski cieszy się
sporym poparciem, szczególnie
wśród aktywistów miejskich i
osób związanych z dzielnicami.
W ubiegłym roku pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych 1429 projektów, w tym
129 propozycji ogólnomiejskich
i 1300 dzielnicowych. Warszawiacy i warszawianki oddali 93
539 głosów, z czego 99,4% drogą elektroniczną. Najchętniej
głosowały osoby w przedziałach

wiekowych 25-34 i 35-44. Najwięcej pomysłów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie w dzielnicy
Bemowo – 34, na Żoliborzu 24,
na Ursusie 23, na Targówku 22,
a na Pradze-Południe 18, gdzie
oddano 4446 głosów na projekt
dzielnicowy Pokonamy smog
zielenią – nowe drzewa, krzewy
i kwiaty dla Pragi-Południe.
Projekty, które zostaną zrealizowane, dotyczą różnych obszarów miejskiego życia, jednak w
tym roku zdecydowana większość warszawiaków zgłaszała
pomysły związane z miejską zielenią np.: nasadzenia drzew,
krzewów, żywopłotów, drzew
owocowych, zrywanie starego
betonu i zmian na biologicznie
czynne powierzchnie. Najdroższy przegłosowany projekt ogólnomiejski to Nowe Drogi dla Rowerów, koszt 5 609 539 złotych,
a dzielnicowy to Oddychające
chodniki na ul. Puławskiej koszt
1 500 000 złotych. Największym
poparciem mieszkańców cieszył
się ogólnomiejski projekt – Duże
drzewa w Warszawie – zieleń,
cień i czyste powietrze, na który
zagłosowało 33 795 osób. Jednym z wygranych projektów
ogólnomiejskich był Odwdzięczmy się Powstańcom i obejmijmy
ich domową rehabilitacją.
Piotr Celej

Kampania informacyjna
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Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”
W Mikołajki, po raz szósty, Straż Miejska m. st.
Warszawy wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych przeprowadziła akcję promującą
bezpieczeństwo pieszych.
Choinki z odblaskowymi
znaczkami stanęły w wyznaczonych miejscach w
stolicy, w tym przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów.
Celem akcji “Świeć blaskiem z
odblaskiem” jest ograniczenie
liczby potrąceń pieszych przez
kierujących pojazdami.
Zarząd Dzielnicy udekorował
choinkę odblaskami, a do 10
grudnia osoby przechodzące
obok choinki będą mogły zabrać
dla siebie i bliskich odblaski.

Jaśniej na ul. Przyczółkowej

Południowy z kompletem...
Szpital Południowy, gdzie działa tymczasowy szpital
do leczenia osób zakażonych COVID-19 uruchomił,
zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia 300 łóżek. Aktualnie w placówce przebywa 292 chorych. Z 50 łóżek
respiratorowych, gdzie trafiają pacjenci w najcięższym
stanie, zajętych jest 45 miejsc.
– Szpital Południowy w 100 procentach wykonał powierzone zadanie. Placówka przygotowała i uruchomiła 300 łóżek do leczenia
chorych na COVID-19. Wolne łóżka zapełniają się błyskawicznie i
zdarzały się już sytuacje, kiedy w szpitalu zajęte były wszystkie z 50
łóżek respiratorowych. Dodam, że w walkę z pandemią po raz kolejny zaangażowane są również pozostałe miejskie szpitale: Praski,
Bielański, Czerniakowski, Wolski, Solec, Grochowski. Te placówki
razem ze Szpitalem Południowym zapewniają już ponad 700 miejsc
dla pacjentów zakażonych koronawirusem – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
W Szpitalu Południowym, w miarę możliwości, utrzymywane są
również miejsca rezerwowe. To zwykle 6-8 wolnych łóżek, gdzie
można przenieść pacjentów podczas zmiany pościeli i dezynfekcji
łóżka. Rezerwa obejmuje również wolne 2 łóżka respiratorowe,
gdzie trafiają pacjenci leczeni w szpitalu, których stan uległ nagłemu pogorszeniu.
Przypomnijmy, że w Szpitalu Południowym w ekspresowym
tempie została zaprojektowana i wybudowana całkowicie nowa, dodatkowa instalacja tlenowa. Dzięki temu placówka może leczyć łącznie 300 pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy jednocześnie wymagają stałego podłączenia do tlenu.
Obecnie, poza Szpitalem Południowym, najwięcej osób zakażonych COVID-19 przebywa w Szpitalu Praskim (182 pacjentów), Bielańskim (95 pacjentów), Wolskim (53 pacjentów), Czerniakowskim
(40 pacjentów), Grochowskim (31pacjentów) oraz w Solcu (13).
M a r z e n a Wo j e w ó d z k a

Zamontowano już brakujące latarnie na ul. Przyczółkowej. Ulicę rozświetlono na odcinku od ul. Klimczaka
do skrzyżowania z ulicami Vogla i Branickiego oraz
tuż za nim na ponad 100-metrowym fragmencie w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy. Oświetlenie
zyskały także droga serwisowa i ciąg pieszo-rowerowy.
Przyczółkowa to jedna z ważniejszych ulic w Wilanowie. Stanowi oś komunikacyjną dzielnicy, ponadto łączy Warszawę z Konstancinem-Jeziorną. Codziennie poruszają się nią dziesiątki tysięcy
kierowców. Dlatego od kilku lat co roku systematycznie ją modernizowano – w 2017 r. wymieniono nawierzchnię na odcinku między ulicami Marcepanową a Korbońskiego, zaś w zeszłym roku
nowy asfalt położono na skrzyżowaniu z ulicami Branickiego i Vogla oraz na fragmencie do ul. Europejskiej.
W tym roku skupiono się na oświetleniu. Chodziło o odcinek od ul.
Klimczaka do skrzyżowania z ulicami Vogla i Branickiego oraz o ponad 100-metrowy fragment tuż za tą „krzyżówką” w stronę Południowej Obwodnicy Warszawy. Tym samym zlikwidowano kolejną ciemną plamę na oświetleniowej mapie miasta – zainstalowano tam łącznie 115 latarni, a na nich zamontowano 152 ledowe oprawy.
Ale nie skupiono się tylko na rozświetleniu obu jezdni ul. Przyczółkowej. W słupy oświetleniowe „ubrano” też drogę serwisową
po stronie wschodniej, przy której postawiono 28 latarni. Ponadto zainstalowano też tam latarnie oświetlające chodnik (18 słupów i tyle samo lamp) między ulicami Uprawną a Vogla i chodnik
wraz z drogą dla rowerów (32 słupy i 60 lamp) od ul. Vogla w kierunku północnym).
Ponadto wybudowano oświetlenie przy ciągu pieszo-rowerowym. Popularną trasę prowadzącą do Powsina oświetla teraz 208
ledowych lamp na tylu samo słupach. Latarnie zainstastalowanona odcinku od wlotu ul. Klimczaka do granicy administracyjnej miaz d m . w a w. p l
sta już przy ul. Drewny.

wszystkich, to ranking oczekiwań może być zupełnie inny.
Jest oczywiście naturalne, że
na pierwszym miejscu pojawia
się kategoria „zdrowa żywność”
(72 proc.). Na drugim miejscu
są niskie ceny, ale z wynikiem
już 62 proc., choć wielu z nas
spodziewałoby się dużo wyższych notowań tej kategorii. I teraz, nie patrząc na wyniki, zgadnijcie Państwo, co jest na trzecim miejscu? Dojazd? Parkowa-

Seniorzy i osoby, które potrzebują wsparcia informatycznego, by wziąć udział w konsultacjach online, mogą liczyć na pomoc urzędu. We wtorek 7 grudnia i w
środę 8 grudnia w Mokotowskim Centrum Integracji
Mieszkańców, pracownik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia będzie pełnił dyżur podczas konsultacji on line dot. SPPN.
– 7 grudnia w godz. 17 – 19
– 8 grudnia w godz. 17 – 19
Konsultacje dotyczące zmian na ulicach Mokotowa w związku z
ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w części Dolnego i Górnego Mokotowa przeprowadza
Zarząd Dróg Miejskich. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a, tel. 22 443 67 70.

Mokotów – dzielnica wolnego
czasu, zieleni i wygody
Plakat zaprojektowany specjalnie dla naszej dzielnicy przedstawiający kino Iluzjon wpisuje się w komunikacyjną strategię Warszawy, gdzie miasto opisywane jest jako stolica wygody, wolnego czasu i zieleni. Podobnie jak Mokotów. Plakat wykorzystany będzie podczas działań promocyjnych Dzielnicy.

Bazarek? Żeby było zdrowo i blisko!
Często w sieci wybuchają
dyskusje, jaki powinien
być Bazarek. Pojawiają
się głosy, że nie pod oknami, że gdzieś na peryferiach, że musi mieć parking, że ceny muszą być
bardzo niskie.
A tymczasem odpowiedzi na
jedno z naszych pytań w Konsultacjach Społecznych, które
przeprowadziliśmy w październiku pokazują, że jeśli zapyta się

Pomoc dla seniorów
podczas konsultacji SPPN

nie? Otóż nie – bliska lokalizacja
z wynikiem 58 proc., czyli niewiele mniejszym niż niskie ceny. Sprawy komunikacji nie są
nawet na czwartym miejscu, bo
tam jest kategoria „Zaprzyjaźnieni kupcy” (55 proc.). Wygodne parkowanie wskazuje jedynie 39 proc. badanych, a wygodny dojazd – 34 proc. Ostatecznie burzy to mit, że bazarek powinien być gdziekolwiek, gdzie
łatwo zaparkować, a już na pew-

no nie w centrum dzielnicy. Otóż
ma być w centrum, tak żeby
klienci mieli blisko!
Wyniki naszych Konsultacji
Społecznych, które publikujemy
m. in. na stronie Bazarku Na Dołku na Facebooku, to gigantyczny krok do przodu w dyskusji o
targowisku na Ursynowie. Pokazują bowiem opinie szerokiej
grupy mieszkańców, nie zaś kilkunastu najbardziej aktywnych
uczestników social mediów. I
gdy właśnie z social mediów dobiega głos: „Bazarek nad Południową Obwodnicą Warszawy
ma być mały i zwijać się w tygodniu”, okazuje się, że mieszkańcy uważają na ten temat coś zupełnie innego – że to ma być duże targowisko, czynne także w
wybrane dni w tygodniu. Dlatego gorąco namawiam polityków
i urzędników, żeby wczytali się w
wyniki naszych Konsultacji Społecznych, które do nich, jako
pierwszych trafiły.
Piotr Karczewski
Bazarek Na Dołku
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Historia, która łączy Pałac Saski z Lasem Kabackim

Wciąż zbyt enigmatycznie o sekrecie Enigmy...
wali, zwany był „Kadyksem”. Nie
dołączył już do nich Jerzy Różycki, który zginął na Morzu
Śródziemnym 9 stycznia 1942
roku podczas powrotu z Algieru.
Statek pasażerski Lamorici?re,
którego był pasażerem, zatonął
w tajemniczych okolicznościach
w pobliżu Balearów.
ziewiątego listopada
1942 roku, po wkroczeniu Niemców do
południowej Francji, Rejewski
i Zygalski przedostali się przez
Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie
rozpoczęli pracę w jednostce
radiowej Sztabu Naczelnego
Wodza Polskich Sił Zbrojnych
pod Londynem. Prowadzili
tam prace nad dekryptażem
mniej skomplikowanych szyfrów niemieckich.
o zakończeniu wojny
Henryk Zygalski pozostał na emigracji w
Wielkiej Brytanii. Zamieszkał
w Liss – wsi w hrabstwie Hampshire, gdzie aż do swej śmierci w
1978 roku uczył matematyki w
prowincjonalnej szkole. Marian
Rejewski powrócił w 1946 roku do Polski i rozpoczął pracę w
dziale sprzedaży bydgoskiej fabryki kabli. W latach
1949–1958 był inwigilowany
przez Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego i Służbę Bezpieczeństwa, jednak bezpiece nie
udało się postawić mu żadnych
zarzutów. W lutym 1967 roku
Rejewski przeszedł na rentę, a
później na emeryturę i dopiero
wtedy ujawnił swój udział w
złamaniu szyfru Enigmy i napisał wspomnienia, które zdeponował w ówczesnym Wojskowym Instytucie Historycznym.
Później regularnie już publikował artykuły oraz brał udział w
programach radiowych i telewizyjnych dotyczących Enigmy
oraz prac polskich kryptologów
nad jej dekryptażem. 12 sierpnia 1978 roku Marian Rejewski
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Zmarł w 1980 roku w
wieku 74 lat w swoim domu w
Warszawie. Został pochowany z
wojskowymi honorami na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
ak dotąd, działalność
polskich kryptologów
nie stała się kanwą dla
zbyt wielu filmów czy książek.
Najbardziej znana jest powieść
Roberta Harrisa z 1995 roku
„Enigma”. W 2014 roku do kin
wszedł brytyjsko-amerykański
dramat biograficzny „Gra tajemnic”, będący luźną adaptacją
książki „Enigma. Życie i śmierć
Alana Turinga.” W filmie tym
jednak, jak i w samej książce,
rola Polaków została umniejszona, by nie powiedzieć, że praktycznie pominięta. W Polsce w
1979 roku Roman Wionczek
wyreżyserował film pod tytułem „Sekret Enigmy”. Rok później w Telewizji Polskiej wyemitowano 8-odcinkowy serial „Tajemnica Enigmy”.
listopadzie tego roku temat Enigmy
pojawił się na łamach wielu polskich mediów za
sprawą długo oczekiwanej wystawy „Enigma. Zagadka rozwiązana”. Wystawę przygotowało Muzeum Historii Polski we
współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Na wystawie po
raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć wykonaną przez polski
wywiad kopię niemieckiej Enigmy – niepodważalny dowód
wielkiego sukcesu trójki utalentowanych kryptologów, którzy
najważniejszą część swej pracy
wykonali na południu Ursynowa, ukryci w lesie, w którym dzisiaj wielu z nas tak bardzo lubi
spacerować.
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Upamiętnienie trójki kryptologów przed dawną siedzibą Referatu Niemieckiego Biura Szyfrów
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Lesie Kabackim.
Pierwszego grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wręczył powołania członkom
Zarządu Spółki Celowej odpowiedzialnej za odbudowę
Pałacu Saskiego. Powołana została także sześcioosobowa rada nadzorcza, która reprezentuje instytucje
podstawowe dla procesu odbudowy. Minister kultury
podkreśla, że odbudowa Pałacu Saskiego, sąsiedniego
Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej
będzie zwieńczeniem procesu odbudowy Warszawy ze
zniszczeń wojennych.

Katarzyna Nowińska
ałac Saski był jedną z reprezentacyjnych budowli dawnej Osi Saskiej. Najczęściej wspomina się o
tym, że w okresie II Rzeczypospolitej Pałac był siedzibą Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego,
że we wrześniu 1939 roku został zajęty przez Wehrmacht, a w
grudniu 1944 roku wysadzony
przez Niemców w powietrze.
Jednak rzadko kiedy w przekazach medialnych znajdziemy
wzmiankę o tym, że gdy Pałac
Saski pełnił funkcję siedziby
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, mieściło się w nim Biuro
Szyfrów, w tym jego słynny Referat Czwarty, który rozpoczął
prace mające na celu złamanie
szyfru Enigmy.
eszcze rzadziej przeczytamy natomiast o tym,
że w 1937 roku po
opuszczeniu tegoż, podobno
niepozornego biura w Pałacu
Saskim, grupa wybitnych kryptologów pracujących nad złamaniem szyfru Enigmy przeniosła się do tajnego ośrodka w
Lesie Kabackim, gdzie mieściła
się placówka o kryptonimie
„Wicher”. Las Kabacki, który
znajdował się w tamtym czasie
daleko od granic Warszawy, był
miejscem dużo bezpieczniejszym aniżeli okazały budynek
Pałacu Saskiego położony w
centrum stolicy. Właśnie w tej
tajnej placówce w Lesie Kabackim odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami wywiadów aliantów zachodnich. To
tu w 1939 roku kierujący placówką „Wicher” podpułkownik
Gwido Langer i major Maksymilian Ciężki przekazali sojuszniczym oficerom z Francji i
Wielkiej Brytanii projekty maszyn dekodujących i zebrane
przez polskich kryptologów w
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trakcie prac nad dekryptażem
materiały. Brytyjczycy oraz
Francuzi, którzy bez większych
sukcesów usiłowali przez lata
złamać szyfr Enigmy, byli pod
ogromnym wrażeniem osiągnięć polskich matematyków.
Dokonania Polaków okazały się
bezcenne podczas II wojny
światowej. W opinii historyków
złamanie szyfru przyczyniło się
do wcześniejszego zakończenia
walk nawet o trzy lata.
ierwszego października
1997 w Lesie Kabackim
przy ulicy Leśnej, gdzie
kiedyś mieściło się Biuro Szyfrów, odsłonięto kamień z wmurowaną tablicą upamiętniającą
polskich kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.
Wróćmy jednak do początku całej historii Enigmy oraz prac nad
złamaniem jej szyfru.
nigma była skonstruowaną przez niemieckiego inżyniera – Artura Scherbiusa – przenośną elektromechaniczną maszyną szyfrującą, która za pomocą układu
walców kodowała literowy lub
cyfrowy ciąg znaków, wprowadzany z mechanicznej klawiatury. Urządzenie było produkowane przez wytwórnię Scherbius
& Ritter, założoną w 1918 roku z
inicjatywy Scherbiusa oraz innego niemieckiego inżyniera Richarda Rittera. Scherbius prowadził intensywne prace nad jej
udoskonaleniem i finalnie już w
1923 roku Enigma przybrała
kształt zbliżony do jej wersji z
czasów II wojny światowej, ale
warianty używane przez wojsko
niemieckie były zdecydowanie
bardziej zaawansowane niż wersje komercyjne. Enigmy używały wszystkie gałęzie wojska III
Rzeszy. Najbardziej zaawansowana wersja wykorzystywana
była przez marynarkę wojenną.
Wynikało to z potrzeby zakonspirowanej komunikacji z łodziami podwodnymi na Atlantyku.
łamanie szyfru Enigmy
było efektem wielu lat
wytężonej pracy specjalistów rożnych dziedzin w
wielu krajach. Możliwe było
dzięki wymianie efektów tych
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prac i wymianie informacji pomiędzy agentami różnych wywiadów, pomiędzy kryptologami i dowódcami wojskowymi.
Jednak niewątpliwie największe osiągnięcia na tym froncie
walki odnieśli trzej polscy matematycy z Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszą depeszę Rejewski, Zygalski i Różycki odczytali w grudniu 1932 roku.
Rozszyfrowanie zapisu zajęło
im wiele godzin, a dużym ułatwieniem był fakt, że spodziewano się akurat komunikatu o
danej treści. Przy ogromnej dynamice działań wojennych oraz
dużej ilości komunikatów kilkunastogodzinny czas łamania
szyfru nie był satysfakcjonujący
i nie mógł gwarantować przewagi nad wrogiem. Jednak był
to przełomowy moment.
olejnym ważnym krokiem na drodze do złamania szyfru Enigmy
było zbudowanie w 1938 roku
mechanicznego kalkulatora, którego zadaniem było wyszukiwanie powtarzalności w przechwyconych depeszach. Ów kalkulator przeszedł do historii pod nazwą Bomby Kryptologicznej lub
Bomby Rejewskiego. Historycy
uważają, że polskim kryptologom, pracującym już wtedy w
tajnym ośrodku w Lesie Kabackim, zabrakło niewiele, aby skutecznie złamać szyfr Enigmy.
Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał ich prace. Zdążyli oni jednak przekazać rezultaty swych prac przedstawicielom brytyjskiego i francuskiego
wywiadu wojskowego, po czym
natychmiast skrupulatnie zniszczyli wszystkie skonstruowane
przez siebie urządzenia, aby
Niemcy po wkroczeniu do Warszawy nie odkryli nad czym pracowano w tajnym ośrodku w Lesie Kabackim. Usunięcie wszelkich śladów działalności kryptologów sprawiło, że wróg trwał w
przekonaniu o skutecznym zabezpieczeniu tajności komunikatów, przy pomocy których komunikowały się różne gałęzie jego wojska toczące walki w różnych rejonach świata.
’o wkroczeniu Niemców
do Warszawy Rejewski,
Zygalski oraz Różycki
ewakuowali się do Francji, gdzie
we współpracy z Francuzami i
Brytyjczykami kontynuowali
swe prace nad dekryptażem niemieckiej korespondencji. W
czerwcu 1940 roku po upadku
Francji opuścili jej terytorium.
Rejewski i Zygalski powrócili do
tego kraju, z tym, że do części
kraju kontrolowanej przez rząd
Vichy. Ośrodek, w którym praco-
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Zagrożenie dla przechodniów
Przy popularnym i często uczęszczanym szlaku pieszym, pomiędzy stacją metra „Imielin”, a osiedlem „Na Skraju”, znajduje się sklep
spożywczy „API”. Po sąsiedzku od lat funkcjonuje liceum. Aby być
w zgodzie z przepisami ustawy antyalkoholowej, pomiędzy sklepem
a szkołą ustawiono przeszkody, w postaci stojaków na rowery. Miały one za zadanie – poprzez konieczność ich wymijania - wydłużyć
odległość pomiędzy szkołą, a sklepem, gdzie sprzedawano alkohol.
Pomimo zainwestowania w stojaki, sklep nie sprzedaje już alkoholu, natomiast ustawione na głównym ciągu komunikacyjnym przeszkody, stanowią zagrożenie dla zdrowia, a może nawet życia przechodniów. Czy nie można wreszcie usunąć tej zawalidrogi?
Emeryt-Obserwator

List otwarty do Rady
Miasta Warszawa
Do publicznego wystąpienia w naszej warszawskiej prasie PASSA zostałem sprowokowany ukazaniem się w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego z dn. 22 listopada 2021 r.
Poz.10074 Uchwały NR LVI1749/2021 w sprawie
1. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności;
2. Notatki informacyjnej Passy nr. 47 pt. „nowy system opłat za
zagospodarowanie odpadów”;
3. Przeprowadzonych indywidualnych rozmów i poglądów z
mieszkańcami (blokowisk) z Ursynowa oraz Organizacjami senioralnymi itp.
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Jestem seniorem (lat 89) żyjącym samotnie w mieszkaniu o
pow. 93 m kw.. Tak, to duża powierzchnia dla samotnego człowieka. Taka powierzchnia to jednak nie wynik moich starań życiowych, a po prostu losu jaki mnie spotkał na długiej drodze życia.
Przez długi okres mieszkaliśmy na tej powierzchni w 7 osób, a
więc przypadało 13,2 m kw. na osobę! Nie był to więc luksus, a konieczność życiowa. Nikomu się nie skarżyłem na ciasnotę i niewygody. Wnosiłem wszystkie konieczne opłaty za powierzchnie, za
energię, za wodę i za sporą produkcję odpadów komunalnych,
które ci moi mieszkańcy tego lokalu wytwarzali. Była to produkcja
odpadów komunalnych wytwarzanych przez żyjących tu ludzi.
Czasy się zmieniają. Przychodzą nowe zasady życia w społecznościach blokowych. Problemem stają się w blokowiskach odpady komunalne, których widocznie przybywa. Rozumiem też problem z
ich kłopotliwą utylizacją i odbiorem. Jako działacz społeczny trzy
lata wstecz brałem czynny udział (zabierałem głos) w ursynowskie
j sesji dot. sposobu opłaty za odpady komunalne. Najbardziej sprawiedliwy system opłat (od ilości zamieszkałych w lokalu ludzi)
nie mógł być przyjęty z powodu braku właściwej ewidencji zamieszkałych osób w mieszkaniach. Przyjęto (na ww. sesji rady)
opłaty od ilości zużytej przez mieszkańców wody. Może nie był to
system idealny, ale znacznie lepszy niż proponowany obecnie przez
Radę Warszawy – opłata za metr kwadratowy mieszkania!
Gdyby proponowana uchwała RW była poprzedzona badaniami
(ankieta), zapytaniem mieszkańców Warszawy czy chcą opłaty za
odpady od metra kwadratowego lokalu mieszkalnego, czy np. od ilości zużytej wody – to byłaby to jasna decyzja dla Rady Warszawy.
TAKIEGO BADANIA RW NIE PRZEPROWADZIŁA!!! Brak nawet
autora tej wielce chybionej Uchwały RW! Jaką stawkę powinno
się płacić za odpady i wg. jakiej zasady!? Na taką decyzję RW oczekuje wielu mieszkańców Warszawy, a seniorów w szczególności.
Nieznany jest (w świecie) przypadek, aby metr kwadratowy mieszkania produkował odpady komunalne!
Jako mieszkaniec i członek Ursynowskiej Rady Seniorów w imieniu własnym i wielu mieszkańców Warszawy, a głównie seniorów,
oczekuję od Rady Warszawy sensownej stawki opłat za odpady komunalne i jej uzasadnienie (np. wynikami ankiety).
Sławomir Litwin
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Choinka i pociąg rozbłysły na święta
Świątecznie przystrojony
skład metra wyjechał już
na tory, a na pl. Zamkowym rozbłysła 27-metrowa choinka. Warszawa
szykuje się na czas świąteczny. Niebawem Trakt
Królewski rozświetli coroczna iluminacja. Po raz
pierwszy w historii stolicy
pojawi się też świątecznie
udekorowany tramwaj.
Prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski – po przejażdżce
świątecznym pociągiem – włączył w środę światełka na choince oraz złożył życzenia mieszkańcom stolicy. – Wiem, że wielu z nas martwi pandemia, drożyzna albo prozaiczna ciemność, która w grudniu szybko
zapada. Nie ma na to jednej rady, ale chcemy Wam przed świętami dać trochę nadziei. Niech
ta warszawska choinka, którą
dzisiaj rozświetlamy będzie
symbolem nadziei na to, że po
mroku przychodzi jasność, po
burzy słońce, a po kłopotach radość. A każdą ciemność można
rozjaśnić dobrym, ciepłym światłem. Tego Wam życzę nie tylko
na święta – zwrócił się do miesz-

kańców prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski.
Wyjątkowy pociąg wyruszył
na trasę w środę, 1 grudnia po
godz. 17.30 ze stacji Księcia Janusza. – Ozdobiony i rozświetlony świąteczny skład metra to
już nasza warszawska tradycja.
Liczę, że wywoła uśmiech i wniesie trochę nadziei, pomimo pandemicznych okoliczności – podkreślił prezydent Warszawy.
Skład Inspiro jest udekorowany grafiką w kolorze niebieskim i czerwonym, nawiązującą
do zimy, świąt i charakterystycznych obiektów stolicy, z różnokolorowymi światełkami na zewnątrz. Będzie kursował naprzemiennie na obu liniach – M1 i
M2 – do 6 stycznia.
Imitująca świerk choinka ma
27 m wysokości i około 10 m
średnicy. Jest sztuczna, złożona
z modułów, których montowanie trwało kilka dni. Wisi na niej
blisko 400 ozdób – bombek o
średnicy 40 cm i 40-centymetrowych lampek imitujących zapaloną świecę. Ustawiona została
tradycyjnie na pl. Zamkowym.
– Przyda się nam wszystkim
trochę świątecznej atmosfery.

Dziś zapaliliśmy lampki na choince, a cała iluminacja, która przenosi nas w czasy przedwojennej
stolicy baloniarzy, kataryniarzy i
tramwajów konnych rozbłyśnie
już w najbliższą sobotę – powiedział Rafał Trzaskowski.
Opodal choinki znajdują się
świąteczne rzeźby – „sprzedawca balonów” i „warszawska katarynka” – które będą szczególną
atrakcją dla dzieci.
Od pl. Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście i fragment
Nowego Światu po ul. Świętokrzyską w weekend rozbłysła
miejska iluminacja. Ozdobiła
123 uliczne latarnie i 63 drzewa. Są to przede wszystkim gir-

landy świetlne składające się z
diod eko-LED, które zużywają
dziesięciokrotnie mniej prądu
niż zwykłe żarówki. Spacerowicze będą ją mogli oglądać aż do
połowy lutego.
Iluminacji towarzyszą kolejne figury – przy pomniku Mikołaja Kopernika „tramwaj konny”,
a na skwerze ks. Jana Twardowskiego „figury szachowe” i „szachownica”. Na skwerze Hoovera
na przejażdżkę zaprasza „obrotowa karuzela”, a do wspólnej
fotografii „altana dla zakochanych” i „kartka z życzeniami”.
Przy skwerze im. ks. Jana Twardowskiego stanął 54 metrowy
MBL
„tunel świetlny”.
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Tadeusz Porębski

Choć słucham Led Zeppelin,
nie dam się zrobić w balona...
o przeczytaniu i skomentowaniu listu jednego z czytelników, zamieszczonego w tym wydaniu „Passy”, mam na pewien czas dosyć polityki. Ten list
wstrząsnął mną do głębi, bo nie miałem jeszcze do czynienia z tak twardym betonem. Za kilka dni wylatuję na południe Hiszpanii, gdzie spędzimy rodzinne święta bez obecności na ekranach telewizorów tuzów naszej sceny politycznej. Uwolnić się od nich choć na krótki
czas, to jak wymyślić szczepionkę na raka. Pełna satysfakcja i poczucie niczym niezmąconego
szczęścia. Odcinając się od polityki, oddałem się oczywiście słuchaniu muzyki stworzonej przez moich ulubionych geniuszy z zespołów Pink Floyd, The Who, The Yardbirds, Queen, King Crimson, The
Rolling Stones czy Dire Straits. To są prawdziwe perły, które mają magiczny wpływ na mój system
nerwowy i samopoczucie. I nagle skonstatowałem, że zapomniałem o czymś niezwykle ważnym.
Wchodzę w Internet w celu przypomnienia i co widzę?
Widzę zbliżającą się za kilkanaście dni rocznicę wielkiego wydarzenia muzycznego, czyli narodzin rockowego giganta. W bożonarodzeniowy czwartek 26 grudnia 1968 r. w mieście Denver,
stolicy stanu Kolorado, fani rocka otrzymali w prezencie kolejną gwiazdkę z nieba, choć jeszcze
o tym nie wiedzieli. Był to czas, kiedy na muzycznym nieboskłonie gwiazdy rocka – gatunku muzyki wywodzącego się z rock and rolla, rhythm and bluesa i bluesa z Delty Missisipi – pojawiały
się, można powiedzieć, hurtowo. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia amerykańskie tournée
rozpoczął zespół mało znany w Europie. Może dlatego odgrywał jedynie rolę suportu dla grup
Iron Butterfly i Vanilla Fudge. Tymczasem organizatorzy koncertów mieli doznać potężnego
szoku. Okazywało się bowiem, że duża część publiczności wychodziła po występie suportu i nie
była zainteresowana koncertem głównej gwiazdy. Suport nosił dziwaczną nazwę Led Zeppelin
i grał muzę, przy której odbiorze fanom rocka opadały szczęki. Nie domyślali się, że słuchają na
żywo jednego z najbardziej znaczących zespołów muzycznych w historii, którego twórczość to
połączenie rocka, folku i bluesa, reggae, soulu, funku, muzyki poważnej, celtyckiej, indyjskiej,
arabskiej, latynoskiej oraz country.

P

Największa elektromobilna stacja już działa
Sześć nowych ładowarek pantografowych dla autobusów elektrycznych uruchomiono na pętli Wilanów. To największa w stolicy stacja ładowania tego typu
o łącznej mocy 2,4 MW.
Sześć ładowarek na pętli Wilanów zostało dopuszczonych do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zapewnią prąd autobusom
elektrycznym obsługującym linie 116, 180 i E-2.
Dwie pierwsze linie będą miały już teraz możliwość ładowania na obydwu pętlach.
W tej chwili Miejskie Zakłady Autobusowe
posiadają już 24 ładowarki pantografowe dużej mocy na krańcach Chomiczówka, Esperanto, Konwiktorska, Nowodwory, Spartańska,
Szczęśliwice i Wilanów oraz na terenach Spół-

ki przy Ostrobramskiej, Stalowej, Włościańskiej
i Woronicza.
Ładowarki pantografowe służą do szybkiego
uzupełniania baterii floty 160 autobusów elektrycznych Miejskich Zakładów Autobusowych, jednej z
największych w Europie. Korzystając z tego źródła energii w ciągu dwudziestu minut postoju można naładować około połowy pojemności baterii.
Spółka posiada też 160 stanowisk ładowania
wtyczkowego, które służą do wolnego ładowania podczas dłuższego postoju na zajezdni.
W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych stacji na krańcach Browarna i
Młynów oraz dodatkowego punktu przy ulicy
Konwiktorskiej. W trakcie procesu inwestycyjnego są też krańce Bielańska i Natolin Północny.
z t m . w a w. p l

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Szczepić albo nie szczepić…
racji zawodu często bywam na różnego rodzaju spotkaniach z udziałem
dużej liczby osób. Dziesiątki, a nawet setki zaproszonych gości pojawiają się na nich w maseczkach, które jednak po jakimś czasie lądują w kieszeniach albo pod brodą. Podobnie jest z zachowaniem dystansu pomiędzy gośćmi. A dystans to drugi niezwykle ważny środek zapobiegawczy, który może
uchronić nas przed zakażeniem covid-19. Wymieniam dwa czynniki, które mogą być skuteczne w
obronie przed zarazą – pod warunkiem, że traktuje się je poważnie i pamięta o nich w każdej sytuacji bez wyjątków. Tak się jednak nie dzieje. Zresztą, trudno się temu dziwić, bo jak tu wznieść toast i wypić kieliszek wina w maseczce? Jak wręczyć kwiaty, okolicznościowy dyplom, czy medal np.
od ministra kultury na odległość?
Wirus jest niewidoczny, więc łatwo o nim zapomnieć. Szczególnie w gronie przyjaciół czy znajomych. W towarzystwie rzadko ktoś myśli o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Nawet jeśli temat pandemii pojawia się w rozmowach, to i tak szybko przestajemy dbać o to, co jej dotyczy, bo
mamy inne ciekawsze sprawy.
Niedostrzeganie zagrożenie, jakim jest koronawirus, to jedno, a lekceważenie go to drugie. Warto pamiętać, że nikt z nas nie ma napisane na czole, że jest zdrowy, a tym bardziej, że jest chory. Zresztą wirusowi jest wszystko jedno, czy dana osoba informuje otoczenie o jego obecności, czy też nie.
W ogóle jest mu wszystko jedno. Nie ma też żadnej presji, żeby się rozmnażać. Śmieszą mnie opinie, że wirusy mają swój rozum dlatego nie leży w ich interesie zabijanie nosiciela – organizmu który umożliwia im rozprzestrzenianie się i trwanie. One po prostu są. Chociaż nie mają rozumu, potrafią przetrwać. Złap mnie i podaj dalej – to zasada, która im to umożliwia, ale to my sami jesteśmy za to podawanie odpowiedzialni. Siłą wirusów jest to, że mają za sobą miliardy i więcej prób i
błędów. Niektóre z mutacji, wariantów okazują się na nasze nieszczęście sukcesem wirusów. Dla
nas to porażka, ale my też mamy swój arsenał defensywny, który pozwala nam przeciwstawiać się
im z lepszym lub gorszym skutkiem.
Wszystkie wirusy, podobnie jak wszystko co żyje
„Niedostrzeganie
i potrafi się rozmnażać lub namnażać, to dzieło ewolucji. Ewolucja leży zaś u podstaw rozwoju. Wpadł na
zagrożenie, jakim
to półtora wieku temu Karol Darwin. Nie tylko na to
jest koronawirus, to
wpadł, ale też zdefiniował najważniejsze procesy
A to one właśnie odpowiadają za specyjedno, a lekceważenie ewolucyjne.
ficzny wyścig zbrojeń, z którym właśnie mamy do
go to drugie”
czynienia w ostatnim czasie. Z jednej strony – białko
zawierające podstawowe instrukcje dla organizmu,
do którego przenika, z drugiej zaś strony najwyższa forma ewolucyjnego wyścigu – człowiek. Jako gatunek mamy ogromny potencjał umysłowy, ale też o ciało, które dla wirusów nie jest już tak
mocnym przeciwnikiem jak umysł. To wyścig nauki z prawami natury i z prawami ewolucji. A ta,
jak wiadomo preferuje organizmy najsilniejsze, najlepiej sobie radzące oraz wszystkie żywe formy
najlepiej przystosowane do warunków środowiskowych. Dotyczy to również wirusów, które są
formą pośrednią między materią nieożywioną a żywą.
Dzięki naszym możliwościom intelektualnym możemy wpływać na naturę. Chociaż, jak pokazują liczne przykłady, nie zawsze skutecznie. Udało nam się okiełznać wiele szkodliwych czynników
dotyczących nas samych, zwierząt hodowlanych i dzikich. Potrafimy zmieniać genotyp zwierząt i
roślin. Potrafimy wiele, ale nie wszystko. Paradoksem jest, że zwyciężamy w konfrontacji z wyspecjalizowanymi organizmami, a przegrywamy z tymi najprostszymi. Może mówienie o prostocie w
wypadku wirusów nie jest trafne, bo przy całej swojej prostocie są one niezwykle skomplikowane.
Mają wiele atutów po swojej stronie. Jednym z nich jest to, że mogą podejmować nieskończenie wiele prób. I robią to m. in. na nas. W dodatku są znacznie starsze niż gatunek ludzki.
Niedawno spotkałem sąsiadkę, u której po drugiej dawce szczepionki przeciw covid-19 wystąpiły efekty niepożądane w postaci zakrzepicy. Nie wdając się w szczegóły, stwierdziła, że z tego powodu nie może zaszczepić się trzecią dawką, przypominającą. To przypadek wyjątkowy. Nie spotkałem dotąd nikogo, kto po zaszczepieniu się miałby podobne problemy. Ale przyjmuję to do wiadomości. Nie wiem, czy zaistniały u niej inne czynniki, które sprzyjałyby wystąpieniu tego rodzaju niepożądanym komplikacjom. Jeśli nawet da się znaleźć związek z powikłaniami i szczepionką,
to jest to sytuacja wyjątkowa. Powtarzam – znam setki, jeśli nie tysiące osób, które bezobjawowo
przeszły trzykrotne szczepienia. To zdecydowanie świadczy na korzyść szczepień. Z kolei, w moim najbliższym i dalszym otoczeniu wiele osób zaszczepionych przeszło łagodnie zakażenie covidem-19. Znam też takich, którzy nie zdążyli się zaszczepić i już niestety ich nie ma. Smutne to, ale
taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość, na którą wciąż mamy wpływ. Porównajmy korzyści płynące ze szczepień i straty w przypadku ich odmowy.
Bilans mówi za siebie. Nie czekajmy aż politycy zdecydują za nas i przymuszą nas do przyjęcia
szczepionki. Po prostu, dla własnego dobra i dobra innych – szczepmy się!

Z

1968 r. tego rodzaju zbitka muzyczna była absolutnym novum i niewielu słuchaczy
było w stanie ją przyjąć i zrozumieć. Ale producenci szybko pojęli z jakim fenomenem
mają do czynienia. Debiutancki album studyjny „Led Zeppelin I” ukazał się w USA już
12 stycznia 1969 r. Recenzenci uznali album oraz utwory „Good Times Bad Times” i „Communication Breakdown” za punkt zwrotny w rozwoju hard rocka i heavy metalu. Ciekawa historia
wiąże się z nazwą zespołu Led Zeppelin. Autorstwo przypisuje się m. in. muzykom z sekcji rytmicznej słynnej formacji The Who – Johnowi Entwistlowi (gitara) i Keithowi Moonowi (perkusja), którzy byli brani pod uwagę jako członkowie nowej supergrupy formowanej przez wybitnego gitarzystę Jimmy Page`a. Obaj byli znakomitymi i szanowanymi muzykami, ale gubiło ich uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Moon był wyjątkowo destrukcyjny. Niszczył pokoje hotelowe, a nawet swój własny dom wyrzucając przez okna meble. Pod wpływem używek umieszczał
w toaletach fajerwerki, po czym je wysadzał. Był wielokrotnie aresztowany. W końcu organizm
nie wytrzymał. Zmarł w wieku zaledwie
„Za kilka dni wylatuję na
32 lat. Entwistle, jeden z najbardziej szanowanych gitarzystów basowych, pożył
południe Hiszpanii, gdzie
nieco dłużej. Miał 57 lat kiedy doznał
spędzimy rodzinne święta rozległego ataku serca.
Podczas dyskusji nad nazwą nowej subez obecności na ekranach pergrupy
pijany Keith Moon stwierdził z
telewizorów tuzów naszej rozbrajającą szczerością, że zespół z takitypkami w składzie jak on i Entwistle
sceny politycznej. Uwolnić mi
szybko roztrzaska się o ziemię niczym
się od nich choć na krótki
„ołowiany balon” (lead baloon). Na to
Page zaproponował wyrzucenie ze słowa
czas, to jak wymyślić
„lead” litery „a”, by nikt nie wymawiał
szczepionkę na raka. Pełna pierwszego członu nazwy jako „leed”.
Słowo „baloon” zostało zastąpione przez
satysfakcja i poczucie
„zeppelin” i tak Page osiągnął cel – nazwę
niczym niezmąconego
Led Zeppelin symbolizującą jednocześnie wielkość i lekkość. Jimmy Page – poszczęścia”
za Moonem i Entwistle’m – widział w nowej grupie tak znakomitych muzyków jak Jeff Beck, Stevie Winwood, czy multiinstrumentalista
John Paul Jones. Po konsultacji z żoną ten ostatni zgłosił akces do supergrupy i został przyjęty.
Pierwszym kandydatem Page’a do roli wokalisty był Terry Reid, ale ten odmówił i wskazał na dysponującego szeroką skalą głosu Roberta Planta, który z kolei zarekomendował perkusistę Johna Bonhama, posługującego się ksywą „Bonzo”.

W

immy Page jako jeden z niewielu gitarzystów solowych przywiązywał ogromną wagę do udziału perkusji w nagraniach zespołu. Powiedział kiedyś: „Wszystko musi się kręcić wokół perkusji. Uczestniczyłem w sesjach z wieloma różnymi bębniarzami. Część z nich grała naprawdę dobrze, ale i tak brzmieli, jakby walili w tekturowe pudła. Wszystko dlatego, że nagrywali w ciasnych pokoikach perkusyjnych, które wysysały z bębnów cały dźwięk. Dlatego już od pierwszego
albumu zdecydowałem, że bębny muszą przede wszystkim oddychać”. Może właśnie dlatego widział w zespole postrzelonego Keitha Moona, który uwielbiał podczas nagrań i koncertów demolować perkusję. Page obawiał się jednak jego coraz silniejszego uzależnienia od alkoholu. Wybrał
w końcu Johna „Bonzo” Bonhama, genialnego perkusistę uznawanego za najlepszego bębniarza w
historii rocka, a jednocześnie pijaka o wyjątkowo słabej osobowości. „Bonzo” podobnie jak Moon
nie pożył długo, zmarł w wieku 32 lat. Sekcja zwłok wykazała, że muzyk wypił przed śmiercią około 40 kieliszków wódki (2 litry). Zasnął i już się nie obudził.
Wraz ze śmiercią „Bonzo” zespół Led Zeppelin zakończył swoją działalność. W późniejszym
okresie reaktywował się na kilka pojedynczych koncertów. Zmarły niedawno Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, tak skwitował jeden z amerykańskich koncertów Jimmy Page`a i jego kolegów: „Po raz pierwszy musieliśmy grać przez półtorej godziny i obwiniam za to Jimmy’ego Page’a.
Led Zeppelin przyjechali do Stanów i wykonywali dwudziestominutowe solówki perkusyjne oraz
niezliczone solówki gitarowe”. Jimmy Page to jeden z najwybitniejszych gitarzystów rockowych
wszechczasów. Jego ulubionym instrumentem jest dwugryfowa gitara Gibson EDS-1275. To właśnie na niej zagrał w lipcu 1973 r. w nowojorskiej hali Madison Square Garden kultową dzisiaj solówkę do utworu “Stairway to Heaven” (Schody do nieba), którą branżowe magazyny Rolling Stone oraz Guitar World umieściły na pierwszym miejscu prestiżowej listy “100 Greatest Guitar Solos”.
I słusznie, bo jest to gitarowe arcydzieło.
Zespół Led Zeppelin sprzedał 300 milionów płyt na całym świecie i ponad 111 milionów w samej
Ameryce, a utwór, „Stairway to Heaven” stał się najczęściej emitowanym w historii rozgłośni radiowych zorientowanych na albumy muzyczne. Natomiast urodzony 9 stycznia 1944 r. James Patrick
Page został w 2005 r. uhonorowany przez królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego oraz
tytułem szlacheckim.
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”o napisaniu niniejszego felietonu pomyślałem sobie, że Wyznawcy i Wielbiciele Prezesa,
których reprezentantem jest m. in. wspomniany na wstępie autor listu do redakcji „Passy”,
mogą być mocno zbulwersowani, że zamiast Cnót Niewieścich, Patriotyzmu Bogoojczyźnianego i Prawdziwych Polaków promuję pijaków w osobach Moona, „Bonzo” oraz Entwistle`a, czy
jak w poprzednim felietonie – zboczeńców i rozpustników w osobie Freddie`go Mercury`ego, lidera grupy Queen. Odpowiem zawczasu: będę to robił nadal, bo choć dotknięte uzależnieniem, były to jednostki wybitnie utalentowane, które pozostawiły po sobie artystyczną spuściznę zapisaną
na wieki w historii. Uszczęśliwili nią i nadal uszczęśliwiają setki milionów ludzi z coraz to nowych
pokoleń. Ich dzieło jest wieczne. W odróżnieniu od nich, dzieło Prezesa i jego drużyny, wspartej Prawdziwymi Polakami, to jedynie głębokie podziały, wszechobecne chamstwo, agresja i nienawiść, karlejące społeczeństwo, Polska zepchnięta na margines Europy oraz spopielała gospodarka.

P

13
List  List  List  List  List  List  List
Szanowny Panie Tadeuszu,
Z zainteresowaniem przeczytałem Pańską “Gadkę Tadka” w 47 numerze Passy. Zmartwiła mnie Pańska chęć rejterady do Hiszpanii, bo
to oznacza koniec Pańskich Gadek. Jeżeli koło Alicante zimą temperatura nie spada poniżej 18 stopni, to czy zdaje Pan sobie sprawę ile wynosi w lipcu, czy sierpniu - pewnie około 50 stopni, co dla takich dziadersów jak Pan czy ja - jest zabójcze. Ostatnie lata Pańskiego życia w
tak wspaniałych okolicznościach przyrody, wolnych od polityków Zjednoczonej Prawicy mogłyby się okazać niezmiernie krótkie. Budzi Pan
we mnie odczucia ambiwalentne. Z jednej strony trzeźwo myślący, inteligentny człowiek - widzący zagrożenia ze strony wojny hybrydowej
na granicy polsko - białoruskiej, a z drugiej strony neurastenik, z pewną domieszką schizofrenicznej manii prześladowczej, widzący zagrożenia ponad Pańskie siły ze strony pana Ziobry, Suskiego, Czarnka, Kowalskiego, Horały, itp. A cóż ci jegomoście takiego Panu uczynili osobiście, że popadł Pan w tak straszną depresję? A może doprowadzili Polskę do katastrofalnej ruiny? Deklaruje się Pan jako obywatel o świadomości powyżej średniej krajowej. Świadom tego, że opozycja nie ma absolutnie żadnego programu dla Polski, poza jedynym dążeniem, aby odsunąć PiS od władzy, jest mimo to skłonny zagłosować przeciw Zjednoczonej Prawicy - bo wrzucenie pustych kart do urny wyborczej jest de
facto głosowaniem przeciw obecnej władzy. Może się Pan obruszyć na
moje pytanie - czy jest Pan Polakiem, czy tylko polskojęzycznym obywatelem Ten kraju, któremu absolutnie nie zależy na tym czy Polska pozostanie suwerennym krajem decydującym o swojej przyszłości, czy
tylko landem w UE w pełni kontrolowanym przez Niemcy. Oczekuje Pan
na cud wyborczy w 2023 r. Jest Pan zdania, że władzę w Polsce powinna przejąć zjednoczona opozycja. Woli Pan zamiast Kaczyńskiego i Morawieckiego - Tuska z jego oczami szaleńca i zaciśniętymi pięściami. Zamiast Ziobry, Suskiego, Czarnka, Kowlskiego, Horały i im podobnych
woli takich koryfeuszy myśli politycznej i intelektu jak Sikorski, Budka, Trzaskowski, Grodzki, Kidawa - Błońska, Nowak, Gawłowski, Jachira, Joński, Szczerba, Biedroń, Śmiszek, Czarzasty, Miller, Cimoszewicz, Rosati - bo ta ekipa poprowadzi Polskę do świetlanej przyszłości. Deklaruje Pan, że jest człowiekiem postępowym - a może tylko postępakiem? Nie chciałby Pan zakończyć życia w średniowieczu, wśród
cnót niewieścich, stref wolnych od LGBT, kobiet zmuszanych prawem
do rodzenia potworków oraz wszechwładzy splamionego w globalnym wymiarze pedofilią katolickiego kleru. Jeżeli jesteśmy już przy klerze katolickim - to kogo Pan widzi obecnie na stanowisku wszechwładnego interreksa? Jest Pan człowiekiem inteligentnym, a może sprawia
tylko takie wrażenie, a zatem powinien Pan wiedzieć, że to dzięki wiekom średnim Europa jest tym- czym jest. Jak mniemam, zamiast cnót
niewieścich przedkłada Pan zachowania takich chamskich i prostackich
indywiduów jak p. Lempart i banda osobników z macicami z pod znaku Strajku Kobiet. Jebać PiS i wypierdalać to przecież ich zawołanie istna kwintesencja kobiecości. Strefy wolne od LGBT to nie miejsce dla
Pana. Woli Pan parady zboczeńców i deprawację dzieci od najmłodszych
lat, co w oczywisty sposób będzie owocowało gwałtownym wzrostem pedofilii. Gorącym zwolennikiem pedofilii i stosunków kazirodczych jest
prof. Jan Hartmann z UJ. Uważa on, że podofilia i stosunki kazirodcze nie powinny być penalizowane. Jeżeli chodzi o zjawisko pedofilii,
to badania statystyczne na terenie Polski wykazały, że kler katolicki stanowi około 6,7% ogółu pedofili, pozostałe 93,3% przypada na inne profesje. Zakazana prawem jest aborcja eugeniczna, gdy przy podejrzeniu,
a nie przy stuprocentowym udowodnieniu nieodwracalnego, letalnego uszkodzenia płodu, można by zamordować nienarodzone dziecko.
Nie wiem czy Pan chociażby tylko liznął zasady Prawa Rzymskiego, na
którym opiera się przecież cywilizacja europejska. Według Prawa
Rzymskiego nienarodzone dziecko jest osobnym, niezależnym bytem,
a nie własnością matki. W starożytnym Rzymie nie wolno było wykonać sądowego wyroku śmierci na ciężarnej kobiecie do chwili porodu
i oddania dziecka do adopcji.
Czy wyobraża sobie Pan jak wyglądała by Polska pod rządami takiej “elyty” opozycyjnej? Pański sen o posadzie ciecia w Hiszpanii z pewnością może się ziścić. A Polska? Ma Pan to gdzieś. Życzę powodzenia
Krzysztof Pawłowski
i sutych napiwków w nowym życiu.
( O d r e d a kc j i – t o o r y g i n a l n y t e k s t a u t o r a b e z p o p r a w e k )
Tadeusz Porębski: – „Passa” jest gazetą pluralistyczną i dziennikarze tu pracujący przyjmują na klatę uzasadnioną krytykę. Pan jednakowoż nie krytykuje, pan nie dyskutuje, pan nie debatuje – pan objawia. Jedyne prawdy. Z takimi ludźmi jakakolwiek dysputa jest stratą
czasu, więc uprzedzam, że do kolejnych pańskich wynurzeń w ogóle
się nie odniosę. Jeśli chciałby pan uprawiać polemikę, to nie ze mną.
Po prostu nie ten adres, nie ta półka, nie ta liga. Jest między nami wiele różnic, ale zasadnicza to ta, że pan zatrzymał się w 451 r. p.n.e. (ustawa XII tablic stanowiących podwaliny Prawa Rzymskiego), a ja jestem
człowiekiem XXI wieku. Nie umiem, nie potrafię i nie będę prowadzić
dyskursu z jaskiniowcami, którzy próbują przenosić do dzisiejszej rzeczywistości prawo i obyczaje obwiązujące przed naszą erą.
Nazywa mnie pan „neurastenikiem z pewną domieszką schizofrenicznej manii prześladowczej” za to tylko, że obawiam się takich panów
jak Ziobro, Suski, Czarnek czy Kowalski. To obelga nie tylko dla mnie,
ale także dla kilkunastu milionów Polaków, którzy są zaciekłymi przeciwnikami wymienionych wyżej „wybitnych” polityków Zjednoczonej
Prawicy oraz partii tworzących tę polityczną lewiznę (czytaj kolejne sondaże). Jak pan śmie przypisywać mi problemy psychologiczne, skoro
mnie pan nie zna? Ale cóż, z pańskiego listu wynika, że jest pan zagorzałym Wielbicielem i Wyznawcą Prezesa, a to towarzystwo codziennie daje przykłady chamstwa oraz braku kindersztuby.
Na koniec powiem tak, panie Pawłowski, czy jak tam pan naprawdę się nazywa: nie troskaj się pan o moje zdrowie przy 50 stopniach
Celsjusza w Alicante oraz o długość mojego życia tamże. I nie nazywaj mnie pan „dziadersem”, bo to raczej tytuł panu przynależny.
Jestem sprawny fizycznie, czynny zawodowo, piszę książki, scenariusze filmowe i mam raczej mentalność czterdziestolatka.
Czy jestem Polakiem? Z urodzenia tak, ale dzisiaj wstydzę się, że nim
jestem. Poprosiłem córkę, mającą również obywatelstwo brytyjskie,
by na razie trzymała się z daleka od rzeki Wisły i korzystała wyłącznie z paszportu brytyjskiego, bo jako Polka może stać się dzisiaj na Zachodzie obiektem kpin i docinków. To zasługa pańskich politycznych
idoli: Ziobry, Czarnka, Kowalskiego, Suskiego, Kaczyńskiego, Przyłębskiej oraz tuzina innych odnawiaczy i uzdrawiaczy naszego kraju.
A tak w ogóle, to nie wiem po co tracę czas na odnoszenie się do
tasiemcowych wynurzeń kogoś, kto moich rodaków spod znaku
LGBT – ludzi Bogu ducha winnych – nazywa publicznie zboczeńcami? Chyba chwilowo rozum mi odjęło. Ale przyrzekam solennie:
to jednorazowy odlot – powtórek nie będzie.
Bez pozdrowień i wyrazów szacunku.
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Mniej wypadków, ale groźniejsze w skutkach
Rok 2020 zdominowała
pandemia koronawirusa.
Wpłynęła na wszystkie
dziedziny życia, w tym
także na poruszanie się po
mieście. Zwłaszcza wiosną
i jesienią stołeczne ulice
były na tyle luźne, że ruch
odbywał się płynnie nawet
w godzinach szczytu. To
przełożyło się na statystyki w raporcie o stanie bezpieczeństwa drogowego w
Warszawie – wypadków
było znacznie mniej, jednak zginęło w nich więcej
osób niż w 2019 roku.
Pandemię i spowodowany nią
lockdown widać w statystykach.
Prawie wszystkie zbiorcze dane
dotyczące wypadków były w
2020 r. znacznie niższe niż w latach poprzednich. Są one odzwierciedleniem mniejszego ruchu na ulicach, które szczególnie
wiosną i jesienią pustoszały ze
względu na przejście przez nieudzielenie pierwszeństwa
znaczną część osób na zdalny przejazdu (178), nieudzielenie
tryb pracy.
pierwszeństwa pieszemu (133)
i nadmierna prędkość (101). Pie94 proc. wypadków
si natomiast najczęściej doproz winy kierujących
wadzali do wypadku nieostrożW zeszłym roku na stołecz- nie wchodząc przed jadący ponych drogach zarejestrowano jazd (17), wchodząc na jezdnię
641 wypadków. To o 29 proc. przy czerwonym świetle (15) lub
mniej niż w roku 2019, w trakcie przekraczając jezdnię w miejscu
którego doszło do 905 takich niedozwolonym.
zdarzeń; to także najmniej odW 2020 r. wzrósł udział wykąd zbierane są dane. Zmniej- padków, których przyczyną było
szyła się też liczba poszkodowa- niedostosowanie prędkości do
nych – do 753, co oznacza, że warunków ruchu (15,8 proc.
po raz pierwszy od dekady spa- względem 12,8 proc. za 2019 r.).
dła poniżej tysiąca. Rannych w Nadmierna prędkość była zaś
wypadkach było 709 – ich liczba najczęstszą przyczyną wypadw porównaniu z rokiem 2019 ków śmiertelnych (10 na 33 taspadła o 31 proc.
kie wypadki).
W 641 wypadkach życie straWypadki z udziałem
ciły 44 osoby (18 zginęło na
pieszych
miejscu zdarzenia, a 26 zmarło
Priorytetem działań ZDM jest
w wyniku odniesionych obrażeń). To tyle samo, co w roku bezpieczeństwo. Nacisk w tym
2018, ale o 9 więcej niż w roku względzie jest kładziony na nie2019, będącym pod tym wzglę- zmotoryzowanych uczestników
dem najlepszym w historii. ruchu. Dlatego sukcesywnie poWzrost liczby ofiar śmiertelnych prawiana jest infrastruktura
jest efektem luźniejszych ulic, na przejść dla pieszych, m.in. poktórych kierowcy nadmiernie się przez doświetlanie ich czy wyporozpędzali. Pokazały to przepro- sażając je w azyle. Dzieje się to
wadzone przez nas pomiary zgodnie z zaleceniami wskazaprędkości. Na sprawdzonych w nymi w zakończonym jesienią
ubiegłym roku 1,37 mln pojaz- zeszłego roku audycie wszystdów prędkość przekroczyło aż kich (ponad 4 tys.) zebr bez sy857 tys., czyli aż 62 proc. wszyst- gnalizacji w Warszawie. Celem
kich, które zmierzono. To o 5 jest bowiem „wizja zero”, czyli
proc. więcej niż w 2019 r. i naj- rok, w którym na ulicach całego
więcej odkąd są prowadzone ta- miasta nie zginie ani jeden przechodzień.
kie badania.
W zeszłym roku były trzy mie600 wypadków (93,6 proc.)
spowodowali kierujący pojazda- siące, w których nie doszło do
mi, wśród których najliczniejsi tragedii z udziałem pieszych –
byli kierowcy samochodów oso- marzec, kwiecień i maj. W pozobowych – sprawcy 452 wypad- stałych miesiącach życie straciły
ków. 41 zdarzeń (6,4 proc.) spo- 22 osoby (połowa wszystkich
wodowali piesi. Głównymi przy- ofiar śmiertelnych wypadków).
czynami większości wypadków Niezmiennie najbardziej tragiczbyły trzy rodzaje wykroczeń po- ne okazały się miesiące zimowe,
pełnianych przez kierowców: kiedy pogoda jest kiepska, a

dzień krótki. W styczniu i lutym
zginęło łącznie 9 pieszych.
W sumie w 2020 r. doszło do
195 wypadków z udziałem pieszych. W wyniku tych zdarzeń
poszkodowanych zostało 204
pieszych – do 22 ofiar śmiertelnych doszło 21 osób ciężko rannych i 161 osób, które odniosły
lekkie obrażenia. Liczba takich
wypadków w stosunku do 2019
r. zmalała o 35 proc., jednak
wciąż stanowi 30 proc. wszystkich wypadków.
Wracając do przejść dla pieszych – w 2020 r. wydarzyło się
na nich 125 wypadków (64,1
proc. wszystkich zdarzeń z
udziałem pieszych). To znacznie mniej niż w roku 2019 (178)
oraz w porównaniu ze średnią
z czterech poprzednich lat
(237,5). Podobnie jest z ofiarami
śmiertelnymi wypadków na
przejściach. W 2020 r. w wypadkach w tym miejscu zginęło 8
osób, w 2019 r. – 12, w 2018 r. –
16, w 2017 r. – 16. Tendencja
spadkowa stała się więc wyraźna już dwa lata temu, czyli jeszcze przed pandemią.

Jednoślady, autobusy
i tramwaje
Kierujący jednośladami – rowerami, motorowerami, motocyklami i elektrycznymi hulajnogami – uczestniczyli w 2020
r. w 253 wypadkach, czyli w
prawie 40 proc. wszystkich wypadków. Sami spowodowali 72
wypadki, co stanowi 28 proc.
wypadków z ich udziałem i 11
proc. wszystkich wypadków.
Zginęło w nich 8 osób, a 71 zostało rannych.
Rowerzyści w zeszłym roku
uczestniczyli w 156 wypadkach
– to mniej niż przed rokiem i
dwoma laty. Zginęło w nich aż 5
rowerzystów, a 138 zostało ran-

nych. W 2020 r. odnotowano
116 zderzeń rower-samochód,
a zdecydowanie rzadziej zdarzały się wypadki rower-pieszy
oraz rower-rower. W sytuacji najechania na pieszego w 12 na 14
przypadków winny okazywał się
rowerzysta.
Jeśli chodzi o wypadki z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej, w 2020 r. odnotowano ich
71 (57 z udziałem autobusów i
14 z udziałem tramwajów). Zginęło w nich 9 osób, a 90 odniosło
obrażenia. W stosunku do 2019
r. liczba takich wypadków zmalała o 29 proc. Kierowcy autobusów miejskich i motorniczy byli
sprawcami 27 wypadków, o dwa
mniej niż w roku 2019. Wśród
tych wypadków dwa zostały spowodowane przez kierowców autobusów prowadzących pojazdy
pod wpływem środków odurzających, w wyniku czego śmierć
poniosła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Wpływ na tę statystykę ma oczywiście przede
wszystkim głośny wypadek na
moście Grota-Roweckiego, gdzie
autobus przebił barierę energochłonną i spadł z estakady.

Śródmieście i Ursus na
przeciwległych biegunach
Biorąc pod uwagę dzielnice,
najwięcej – 108 – wypadków wydarzyło się w Śródmieściu. W
zdarzeniach drogowych w tej
części miasta zginęły 3 osoby, a
118 zostało rannych. Następne
w kolejności były Mokotów i Praga-Południe, ale ze znacznie niższymi liczbami wypadków – odpowiednio 71 (6 zabitych i 77
rannych) i 62 (2 ofiary śmiertelne i 69 rannych). Dane w tej kategorii są o wiele lepsze niż za
2019 r. – względem niego w
2020 r. tylko w Wesołej zwiększyła się liczba wypadków, zaś
w pozostałych 17 dzielnicach
zmalała. Wyróżnia się zwłaszcza Wola, która w 2019 r. była
dzielnicą z największą liczba wypadków, a rok później liczba ta
spadła ponad dwukrotnie.
Najmniej wypadków zdarzyło
się na terenie Ursusa (6) i Wilanowa (8). Ta druga dzielnica wydaje się być najbezpieczniejszą,
bo tam w zeszłym roku nikt nie
zginął, a zaledwie 8 osób było
rannych. Z drugiej jednak strony
jest to dzielnica stosunkowo niewielka i o małej liczbie mieszkańców w porównaniu z zajmowaną powierzchnią.
Wagę do geografii przykładamy dlatego, że analiza miejsc lokalizacji wypadków jest kluczowa dla określenia priorytetowych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Na podstawie tych danych podejmowane
są decyzje m.in. o budowie nowych sygnalizacji świetlnych, lokalizacji fotoradarów lub zmian
w organizacji ruchu.
z d m . w a w. p l

14
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
SPRZEDAM używane meble,
502 275 714

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2
k. Prażmowa, 602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Bobrowiecka, 88 m2, stan
deweloperski, ładne, 601 720 840
! Centrum, 28 m2, 1 pok.,
ul. Tamka, 601 720 840
! Centrum, 124 m2, 4 pok.,
ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny,
Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deeweloperski, 601 720 840
! Mokotów Górny, 64 m2,
3 pok., k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, 115 m2,
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wielicka,
113 m2, apartament 4 pok.,
k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra,
601 720 840601 720 840
! Mokotów, 155 m2, penthouse 4
pok.,stan deweloperski, 601 720 840
! Ochota, 45 m2, 2 pok.,
630 tys. zł, zrobione, 601 720 840
! Ochota, 127 m2, 4 pok.
1.6 mln lub wynajem 6500 tyz żl,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,7 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.., 58 m2,
c. 710 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów Imielin ,70 m2,
3 pok.,z garażem, ładne,
601 720 840

Domy:
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena,
601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 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

PRANIE dywanów, wykładzin,
kanap, 669 945 460
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, malowanie,
510 128 912
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
WIERCENIE, 602 380 218

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, naprawy,
698 185 911
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

BIOENERGOTERAPEUTA,
gm. Wilanów, 729 921 461
ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

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

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

OKNA,
naprawy, serwis,
787 793 700

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, gładź,
505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720
! Ursynów, 45 m2 2 pokoje
z garażem, 2000 zł/m-c,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys., zł. 601 720 840
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5
mln. zł, 601 720 840
! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
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 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 509 318 602;
510 056 006
PRZYJMĘ rencistów do ochrony,
Praga Północ, 601 259 392

AAA MALOWANIE
tanio, remonty,
glazurnictwo
669 945 460
AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY DZWONIĆ
POD NUMER
509 586 627
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Coraz ciekawiej w „Alternatywach”

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Teresa Rosłon
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

W sobotę 15 grudnia w Ursynowskim Centrum Kultury
„Alternatywy” odbędzie się inauguracja Galerii Alternatywy. Jako pierwszy zostanie zaprezentowany
projekt artystyczno-społeczny „Obcy. Inny. Gość”,
który podejmuje próbę obalenia stereotypów i pozbycia się uprzedzeń. W programie „Alternatyw” na
najbliższy tydzień znalazły się także porywające
koncerty i inspirujące przedstawienia.
10 piątek 20:00 (Muzyka)
Pękala & Zemler & Tarwid
„Słodkie rytmy”
Hubert Zemler i Miłosz Pękala to czołowi polscy perkusiści i
wybitni instrumentaliści, którzy
śmiało poczynają sobie również
na polu kompozytorskim. O ich
horyzontach świadczy program,
który przygotowali na zamówienie tegorocznego festiwalu Unsound w Krakowie, gdzie wykonali reinterpretacje utworów artystki Jlin oraz zagrali własne wersje
teatralnych i filmowych ścieżek
dźwiękowych autorstwa Krzysztofa Pendereckiego. Zemler i Pękala wystąpią w z wybitnym pianistą młodego pokolenia Grzegorzem Tarwidem oraz autorem
wizualizacji Wiktorem Podgórskim. Partnerem wydarzenia jest
Unsound Festival.
12 grudnia godz. 12:00 (Teatr)
„Opowieść familijna” – przedstawienie Amatorskiego Teatru
Ursynowa
„Opowieść familijna” – nawiązująca do „Opowieści wigilijnej” –
to krótkie migawki z codziennego

22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

całym świecie formułę Żywej Biblioteki, przestrzeń galerii Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” zamieni się w miejsce dialogu i porozumienia, wymiany wiedzy i doświadczenia.
Będzie to również miejsce spotkań osób, które nie zawsze są
akceptowane w społeczeństwie,
często za to wykluczane ze
względu na religię, pochodzenie, orientację seksualną, wygląd czy styl życia. Wstęp wolny.

Wilanów

życia, mówiące o trudzie, zabieganiu i zagubieniu życiowych priorytetów. Ale ten najważniejszy,
magiczny dzień w roku powoduje, że bohaterowie tego spektaklu
17 piątek 20:00 (Muzyka)
adresowanego do dzieci odnajVoices Of The Cosmos | Śladują drogę do tego, co w życiu
najważniejsze. Wstęp wolny, obo- dami Stanisława Lema
wiązują bezpłatne wejściówki.
Projekt stworzony przez
Projekt dotowany przez Dzielnicę dwóch artystów dźwięku: RafaUrsynów m. st. Warszawy.
ła Iwańskiego i Wojciecha Ziębę
oraz Sebastiana Soberskiego,
12 niedziela 17:00 (Muzyka) astronoma, kierownika PlanetaSasha Strunin „Woman in Black” rium i Obserwatorium Astrono„Woman in Black”, czyli spek- micznego w Grudziądzu. Twórtakularny powrót Sashy Strunin! cy korzystają z oryginalnych syMateriał zaprezentowany na gnałów pozaziemskich i dźwiękrążku „Woman in Black” z pew- ków odbieranych przez radiotenością zaskoczy słuchaczy – to leskopy i inne urządzenia radiopłyta dojrzała i osobista, odsła- we, wplatając je w ścieżki instruniająca artystyczną podróż, jaką mentalne komponowane za poniedawno przebyła wokalistka. mocą instrumentów elektronicznych oraz akustycznych obiek15 środa 18:00 (Wystawa)
tów. Podczas występu triu bęInauguracja Galerii Alterna- dzie towarzyszył aktor Mariusz
tywy „Obcy. Inny. Gość”
Jakus, który przeczyta fragmenProjekt artystyczno-społeczny ty mistrza międzyplanetarnej
„Obcy. Inny. Gość” podejmuje prozy Stanisława Lema.
próbę obalenia stereotypów i poBilety i bezpłatne wejściówki
zbycia się uprzedzeń w jeden dostępne w recepcji „Alternatyw”
dzień. Wykorzystując znaną na oraz online: biletyna.pl.

Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Kryzys na Stokłosach – oby jak najdłużej

Teatr Kryzys tworzą uzdolnione
artystycznie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Chociaż w Warszawie, Polsce i na
świecie było i jest wiele takich
grup, każda z nich jest wyjątkowa
i ma swoją specyfikę. Dlaczego
warto wiedzieć więcej o Kryzysie?
Teatr Kryzys prowadzą Katarzyna Parzuchowska, arteterapeutka i ekspertka przez doświadczenie, na co dzień trenerka i specjalistka ds. komunikacji społecznej w Środowiskowym Centrum
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola, oraz Jakub
Tercz, filozof, specjalistka ds. partnerstw
lokalnych w Mokotowskim Centrum
Zdrowia Psychicznego, prezesująca zarządowi Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, której Teatr

Kryzys stanowi część. Oboje wykorzystują wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w psychiatrii środowiskowej,
której podstawę stanowi odniesienie nie
tylko do medycznych form bezpośredniego wsparcia (psychoterapeutycznych,
psychiatrycznych, psychologicznych),
ale też kształtowanie otoczenia sąsiedzkiego, wpływanie na postawy społeczne,
zwraca się tu uwagę na relacje z bliskimi i rodziną, satysfakcję z codzienności, kwestie edukacyjno-zawodowe, czy
w końcu zaangażowanie w kulturę zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.
Dla założycieli grupy od początku kluczowe było umocowanie w jednostce pozamedycznej, niezależnej od instytucji
należących do szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Wszak miejscem dla pracy artystycznej

powinno być otoczenie kulturalne, a nie
(pro)zdrowotne. Koniec końców, nikt nie
lubi chodzić do lekarza, nie ważne jakiego, a do miejsc spotkań sąsiedzkich czy
domów kultury raczej nie żywi się wyróżnionej awersji. Dlatego Teatr Kryzys u
swoich początków, jeszcze w 2018 roku,
próbował swoich sił w jednostkach na
warszawskiej Pradze i na Woli, by w połowie 2019 roku osiąść już na stałe na Ursynowie: od tego czasu siedzibą Teatru
Kryzys jest Dom Kultury Stokłosy, działający przy SBM Stokłosy.
Działalność grupy polega na cyklach
profilowanych warsztatów, podczas których uczestnicy i uczestniczki wykonują
ćwiczenia charakterystycznego dla standardowego warsztatu aktorskiego. Ich
celem jest więc z jednej strony pogłębienie relacji i wyczucia scenicznych partnerek i parterów, umiejętność współpracy,
spontanicznego współdziałania, koniecznych do tworzenia żywych inscenizacji. Z
drugiej strony warsztaty Kryzysu mierzą
we wzmocnienie umiejętności wyrażania siebie za pomocą słowa i gestu, zatem
w zwiększenie świadomości indywidualnej, kontroli nad tym, co i jak się mówi
oraz robi. Będą więc zarazem obszarem
typowo teatralnym i artystycznym, są to
także obszary, w które kryzys psychiczny
(nie ważne, w jaki sposób diagnozowany
w kategoriach medycznych) zazwyczaj
uderza, utrudniając zarówno kooperację oraz indywidualną ekspresję.
Odkąd Kryzys osiadł na Stokłosach,
przygotował premierę spektaklu „Smuga
cienia” na podstawie powieści Josepha

701 75 00

Conrada oraz słuchowisko „Przemiana
salon” na motywach opowiadania Franza Kafki – słuchowisko to miało początkowo być spektaklem, ale z powodu niefortunnego rozwoju pandemii podjęto decyzję o zawieszeniu prób i pracy zdalnej. Aktualnie grupa pracuje nad dramatem Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu”. Dobór inspiracji nie jest przypadkowy. Bazowanie na tak znakomitych tekstach stanowi pretekst do metaforyzacji indywidualnej sytuacji poszczególnych członków i
członkiń Kryzysu. Same teksty literackie
czy dramatyczne są jedynie lustrem, w
którym aktorzy mogą się przejrzeć, zaś
wypracowane finalnie postaci, przepuszczone przez filtr indywidualnych cech i
pomysłów konkretnych osób, mogą stać
się jedynie echem tych kreślonych przez
Kafkę czy Conrada. Teatr Kryzys w swoich przedstawieniach nie tematyzuje
wprost kryzysu psychicznego i pozostawia interpretacje widzom, tak żeby każdy znalazł dla siebie ważne motywy czy
konteksty. W spotkaniu z mieszkańcami
liczy się raczej poruszenie odbiorców.
Dzięki otwieranej przez Dom Kultury
Stokłosy możliwości regularnej pracy
warsztatowej oraz publicznej prezentacji
jej efektów dzieje się rzecz rzadka, choć
tak ważna, mianowicie, dochodzi do reintegracji kulturowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, włączenia
ich do lokalnej społeczności, pokazania
się od innej strony, nie jako biernych odbiorców kultury, ale jako ich pełnoprawnych twórców.
J a k u b Te r c z

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminna 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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