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uchodźców, i tych co zostali w Ukra-
inie jest najczęściej dramatyczna. 
W bieżącym numerze przedstawiamy 
Państwu kilka krótkich historii z tym 
związanych. Miejmy nadzieję, że to 
wszystko bardzo szybko się skończy. 

Zapraszam ponadto do przeczy-
tania o  działalności internetowych 
trolli (są tacy nawet na lokalnych gru-
pach w mediach społecznościowych), 
o  prawdziwym lokalnym cyrkowcu, 
który niejedno potrafi, oraz o  slow-
-joggingu, który pasuje prawie każde-
mu, kto tylko spróbuje. Tradycyjnie pi-
szemy też trochę o lasach i kanalizacji, 
o historii Międzylesia, a  także przed-
stawiamy piękną akwarelę kolejnego 
świdermajera. 

Życzę miłej lektury oraz Świąt 
pełnych wiary i nadziei.    

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Niech to się już skończy

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Wydawca:
Gazeta Wawerska Sp. z o.o. w Warszawie
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ZADBAJ
O 
SIEBIE
Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka

Fizjoterapia dzieci:
· zaburzenia rozwoju ruchowego 

·Wady postawy 
·Skoliozy 

·Choroby genetyczne 
·Choroby nerwowo – mięśniowe 
·Mózgowe porażenie dziecięce 

 
Fizjoterapia dorosłych:

·Przygotowanie do operacji 
·Po operacjach ortopedycznych, chirurgicznych, 

ginekologicznych 
·Zespoły bólowe 

·Problemy z kręgosłupem 
·Urazy narządu ruchu 

·Udary 
·Choroba Parkinsona 

·Przewlekłe schorzenia neurologiczne 
 

DLA dzieci:
gimnastyka dla straszaków ( 7-9 lat)

wtorki godz. 18:30
gimnastyka dla przedszkolaka ( 3-6 lat)

czwartki godz. 18:00
 

Dla dorosłych:
zdrowy kręgosłup

)

poniedziałek godz. 09:30
aktywny senior

środa godz. 09:30
streching z elementami jogi

piątek godz. 09:30
aktywni w pracy

czwartek godz. 19:00
aktywna mama

wtorek godz. 19:30
 

Pomoc udzielana uchodźcom 
z Ukrainy przez mieszkańców Wawra 
przerosła wszelkie wyobrażenia. 
Wszyscy moi znajomi, w ten czy inny 
sposób pomagają - albo mam samych 
dobrych znajomych, albo rzeczywi-
ście pomagają już wszyscy. Bardzo to 
budujące, chociaż sytuacja samych 
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Kilka krótkich historii...

1.
Natalię zbudził dziwnie natar-

czywy dzwonek telefonu. O szóstej 
rano, godzinę przed codziennym 
budzikiem. Bała się, że zbudzi 
wszystkich w pokojach, które wy-
najmują we wspólnym mieszkaniu, 
przyjeżdżając do Warszawy do pra-
cy. Odebrała ledwo przebudzona, 
ale od razu otrzeźwił ją głos krzy-
czący w słuchawkę “wojna, u nas 
jest wojna! A ona nie chce uciekać, 
dzwoń do nich natychmiast!”. 

To była teściowa Ani, córki Na-
talii. Ale jaka wojna? Gdzie? Jeszcze 
wczoraj mówili, że to pewnie cybe-
rwojna będzie, jakieś ograniczenia 
gospodarcze, a nie wojna. Natalia 
sprawdza w internecie – wojna. 
Dzwoni do córki, na Ukrainę, ale 
Ania nie chce wyjechać, nie chce 
ryzykować drogi w dziewiątym 
miesiącu ciąży. Dzwoni do zięcia, 
któremu udaje się namówić cię-
żarną żonę do natychmiastowego 
wyjazdu. Pakują do samochodu 
wszystko, co wydaje im się niezbęd-
ne, pomaga młodsza siostra Ani, 
która nie wróciła jeszcze na uczel-
nię po zimowej przerwie. Psy zosta-
wiają u teściowej, wielki husky nie 
zmieści się do małego samochodu 
z rzeczami i trzema dorosłymi oso-
bami. Mają szczęście, bo mieszka-
ją niespełna 20 km od granicy, w 
czwartek wieczorem udaje im się ją 
przekroczyć, wszystkim. Dojeżdża-
ją w środku nocy do Natalii, upy-
chają jakoś w jej pokoju 4 dorosłe 
osoby. Tak naprawdę tylko Ania zo-
staje normalnie położona na łóżku, 
ona musi najbardziej wypocząć. 

W sobotę udaje się wyna-
jąć większe mieszkanie, bo już 
wiadomo, że wojna prędko się 
nie skończy. Znajomi Polacy po-
magają załatwić szybko wizytę 
u lekarza, bo Ania krwawi - taki 
stres i 2 tygodnie podróży przed 
porodem dały efekt. Szybko też 
mieszkanie zapełnia się rzeczami 
przekazanymi przez znajomych 
Polaków, bo w trakcie pakowania 
większość rzeczy dla dziecka zo-
stała w domu. Może przydadzą się 
kiedyś po powrocie na Ukrainę. 
O ile będzie do czego wrócić. 15 
marca późnym wieczorem ma-
luszek przychodzi na świat cały i 
zdrowy. A Ania, która jeszcze trzy 
tygodnie temu powtarzała, że nie 
wie, jak kobiety mogły zachodzić 
w ciążę i rodzić dzieci w trakcie 
wojny – już wie.  

Tata i dziadek dziecka po-
czekali w Polsce do porodu, żeby 
przytulić małego Maksyma i wró-
cili na Ukrainę, walczyć.   

2.
Od koordynatorki dowiadu-

jemy się o godzinie 23.30, że “na-
sza” rodzina przekroczyła granicę, 
więc za jakieś 4 godziny powinni 
być w Warszawie. Dojeżdżają o 4 
rano, zmęczeni, zdenerwowani, 
niepewni czego się spodziewać. 
Szybko żegnają się z zaprzyjaźnio-
ną rodziną z którą przyjechali, a 
którą wolontariusz odwozi gdzieś 
dalej. Mają jedną walizkę, musieli 
w nią spakować całe swoje życie. 
Śpią wszyscy razem - nikt nie jest 
gotowy na samotne spanie w dru-
gim pokoju.

 Na szczęście nie mamy prob-
lemu z porozumiewaniem się. Mój 
rosyjski lata świetności ma za sobą, 

ale jesteśmy w stanie swobodnie 
rozmawiać. Rzeczy trzymają w 
walizce pomimo zaoferowanego 
miejsca w szafie (przecież są tylko 
na kilka dni, dopóki wszystko się 
nie uspokoi). Każdy, nawet odle-
gły dźwięk samolotu powoduje 
nerwowe spoglądanie w niebo. 
Ostatnią noc w domu całą spędzili 
w schronie, z nalotem nad głowa-
mi. Kolejne dni i kolejne tragicz-
ne informacje, zniszczony urząd 
miasta gdzie pracuje Irina, zbom-
bardowana szkoła synka. Zbom-
bardowane wsie dookoła miasta. 
Na szczęście teściowa i mama Iriny 
całe i zdrowe.  

Jedziemy do punktu informa-
cyjnego w WCK w Międzylesiu. 
Kolejka na kilka osób, same kobie-
ty z dziećmi lub pary w podeszłym 
wieku, w większości z polskim 
“opiekunem”. Punkt zorganizowa-
ny na szybko, w szatni, dwa sta-
nowiska. Podchodzimy, przyjmu-
ją nas – urzędniczka i tłumaczka. 
Udzielają dokładnej instrukcji 
gdzie mamy się udać, żeby zapisać 
do szkoły synka Iriny. Sprawa nie 
jest taka prosta z córką, tegoroczną 
maturzystką. Jednak po jednym te-
lefonie i wyjaśnieniu, urzędniczka 
udziela nam informacji. Miło, spo-
kojnie, a co najważniejsze, bardzo 
kompetentnie. Na koniec wysyłają 
nas do magazynku z darami, jeśli 
czegoś nam potrzeba. 

Kilka dni mija, zanim Irina 
jest gotowa zapisać dzieci do szko-
ły. Musi pogodzić się z faktem, że 
nie wróci tak szybko do domu, do 
męża i matki. Koleżanki z Ukrainy 
różnie wybierają. Jedna pojechała z 
całą rodziną do Niemiec, do kuzy-
nów, stamtąd pochodzi mąż. Dru-
ga do Austrii, pracodawca ściągnął 
swoich pracowników z Ukrainy, 
zorganizował mieszkania i szkołę 
dla dzieci. Któraś jest w Siedlcach, 
któraś pod Katowicami. Irina zo-
staje w Warszawie, żeby blisko było 
wrócić na Ukrainę, jak wojna się 

skończy. Nadal ma nadzieję, że to 
kwestia tygodni. 

W poniedziałek o 8 rano idzie-
my do sekretariatu szkoły na Baj-
kowej, dostajemy podanie do wy-
pełnienia, po polsku. Panie starają 
się pomóc, ale w efekcie podanie 
wypełniam ja, Irina się podpisuje. 
W miejscach podpisu ojca zostaje 
bolesne puste pole - z nim zobaczą 
się dopiero po wojnie. W Ukrai-
nie synek chodził do III klasy, ale 
rok urodzenia 2013, więc w Polsce 
pójdzie do drugiej. Musimy cze-
kać na potwierdzenie ze szkoły, 
że jest miejsce i że będzie przyję-
ty. Pod sekretariatem spotykamy 
znajomych, którzy przyszli zapisać 
do szkoły dzieci “swoich rodzin z 
Ukrainy”. Stos podań szybko roś-
nie, ale decyzja ma być maksymal-
nie do środy. 

Wszyscy ukraińscy licealiści 
mieszkający tymczasowo w Waw-
rze kierowani są do liceum na Al-
pejską. Udaje nam się zapisać Lenę 
do klasy ukraińskiej, jest 21-sza 
na liście. Oprócz nauki polskiego, 
będą mieli lekcje po ukraińsku 
lub rosyjsku, na razie z przedmio-
tów, do których znaleziono już 
nauczycieli. Lena zajęcia zaczyna 
już następnego dnia. Podrzucamy 
ją do szkoły, dojazd komunikacją 
publiczną z Nadwiśla to 45 min w 
jedną stronę. Okazuje się, że już 
dopisały się kolejne dwie osoby. 
Wraca zadowolona, pierwszy raz 
od 2 tygodni poczuła się “normal-
niej” siedząc w ławce. 

W międzyczasie dzwonią ze 
szkoły na Bajkowej: jest miejsce!, 
synek od jutra zaczyna naukę w 
jednej z drugich klas.   

3.
W sobotę 26 lutego o 18.35 

dzielnica Wawer na swoim pro-
filu na facebooku opublikowała 
informację o zbiórce darów dla 
Kijowa, konkretnych rzeczy o 
które oblężone miasto poprosiło 

Warszawę. Dary wyjadą w nie-
dzielę wczesnym popołudniem w 
drogę, zbiórka w Urzędzie odbę-
dzie się od 7 rano do południa. 
Koło godziny 20 w sobotę jedzie-
my z synem do pobliskiego sklepu 
dyskontowego zrobić zakupy po-
trzebnych produktów. Na parkin-
gu sporo samochodów, w środku 
również mały tłum, szczególnie 
jak na tę godzinę w sobotę. Krą-
żymy z listą pomiędzy półkami: 
mleko dla dzieci, pieluchy, tubki, 
woda w małych butelkach. Przy 
każdej półce spotykamy osoby ro-
biące zakupy z tą samą listą. Ła-
two dostrzec na ekranach telefo-
nów charakterystyczne niebiesko 
– żółte oznaczenia przy kolejnych 
produktach. Konserw już nie ma, 
półka jest pusta, synek nurkuje na 
tył półek sprawdzić, czy gdzieś nie 
został jeszcze jakiś karton. Udaje 
mu się znaleźć jeszcze ze 3 sztuki, 
my bierzemy jeden, kolejne pod-
chodzące osoby po nas “ogołaca-
ją” półkę doszczętnie.

Około 10 w niedzielę jedzie-
my pod urząd. Korek do wjazdu, 
przy wejściu do WCK tłum lu-
dzi i rosnąca góra butelkowanej 
wody, aż z daleka ją widać. Pra-
cownicy WCK i urzędu dwoją się 
i troją przy pakowaniu i segre-
gacji darów, wspomagani przez 
wolontariuszy, którzy przyjechali 
po porannym apelu na faceboo-
ku Dzielnicy. Darów jest tyle, że 
każda para rąk się przyda. A dłu-
gi sznur mieszkańców przychodzi 
z kolejnymi zgrzewkami wody, 
puszkami konserw i paczkami 
pieluch. W spokoju i bez przepy-
chania się, pomimo dużego ści-
sku. Dojeżdżają też samochody 
wypchane “po dach” kartonami, o 
które poprosiła Dzielnica. Pomoc 
i ilość darów przerosła najśmielsze 
oczekiwania, nie ma w co tych ton 
pakować. Ten weekend i ta bezin-
teresowna pomoc tysięcy miesz-
kańców przywraca wiarę w ludzi.  

SPOŁECZEŃSTWO. Uchodźcy docierają do Wawra.

ANNA SAJKOWSKA
a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Trzy rodziny, trzy różne 
migawki ostatnich dni lutego. 
Jeszcze niedawno sądziliśmy, 
że będą z nami obecne wyłacz-
nie na kartach szkolnych lektur, 
w pamiętnikach babć. Tymcza-
sem to już nie fikcja... 

Miała rację Wisława Szym-
borska - tyle o sobie wiemy ile 
nas sprawdzono.

Fot.  Małgorzata Budziszewska

Fot. PAP / Darek Delmanowicz



5marzec / kwiecień 2022 Z ŻYCIA DZIELNICY

mało. Zidentyfikowałem ich około 
40. Obsługiwane są przez zespół 3-5 
trolli. Jak rozpoznać profil trolla? W 
pierwszym rzędzie po głoszonych 
tezach,  żerujących na w/w niskich 
emocjach - „przybysz ze Wschodu 
napadł moją żonę w aptece”. Jeśli 
wczytać się w parę wątków, można 
dostrzec, że profile trollujące wspie-
rają się nawzajem, żeby zwiększyć 
swoją wiarygodność, zbudować 
wrażenie masy lub dać odpór de-
maskatorom. Można również do-
strzec nieciągłość i niespójność 
odgrywanej roli – jednego dnia 
w wątku X, troll-profil jest biedną 
pognębioną Putzfrau z awersją do 
uchodźców z Ukrainy, a drugie-
go dnia w wątku Y, ten sam troll-
-profil jest obłożnie chorą matką z 
małoletnim dzieckiem, kłopotami 
rodzinnymi, mimo to pomagającą 
uchodźcom z Ukrainy.

Kolejną oznaką profilu trolla 
jest jego nazwa konotująca z pre-
medytacją: niemieckość, bo nie-
miecka chemia i niemiecka fura są 
lepsze (Hoglich,  Szwarc, Erwin); 
swojskość, bo koszula bliższa ciału 
(Dąbrowska, Jankowski); autory-
tet, bo autorytetom się ufa (An-
drzej Wilk, Franciszek Flisak, Anna 
Małgorzata Niedzielska). Czasem 
nazwa jest bez konotacji, od czapy, 
bo fantazja ponosi a lud głupi kupi 
(Kuleczki od Janeczki, Liza Minelli, 
Lusia Mamusia, Trener Mateusz, Ja-
rek Wsiok).

Pranie szmaty
Dla utrzymania wiarygodności 

i zamaskowania się, trolle regular-
nie przechodzą proces oczyszcze-
nia. Można to porównać do szmaty, 
która w trakcie użycia brudzi się i 
wymaga wyprania. Na FB przyj-
muje to postać wypowiedzi czystej, 
szlachetnej, miłosiernej: „szukam 
wózka dla inwalidy z Ukrainy”, ale 
również wypowiedzi lokalnej nie 
rokującej na ziszczenie się: „kto 
chętny zagrać w badmintona w 
Aninie”, albo „montuję hologra-
ficzne systemy video w domach 
Wawerczyków”. Dzieje się to w try-
bie komentarza w jakimś wątku, a 
czasem w wątku rozpoczętym przez 
trolla jako procedura katharsis dla 
grupy swoich profili – to po jakiejś 
krwawej jatce. Proces oczyszczenia 

Wojna informacyjna
Czytaliście państwo o niej w 

dużych mediach - jakby to coś da-
lekiego, w innym kraju, sztywne, 
zimne, obce. Hop hop! Ta wojna  
toczy się również tu w grupie Fa-
cebook „Wawer moja dzielnica”. Jest 
bliska, swojska, miękka i gorąca.

Ta wojna jest cicha i rozpro-
szona, więc wymyka się  łatwej 
dekonspiracji.  Wymaga struktur 
operacyjnych, czyli farmy trolli, 
talii profili social media, rozpro-
szenia na zróżnicowane społecz-
ności lokalne, no i czasu. To kosz-
tuje, ale popłaca.  Skuteczności tej 
walki w jaskrawy sposób dowodzi 
Brexit, udowadniając jak działanie  
poprzez social media jest w stanie 
zmienić wynik wyborów, ukształ-
tować postawy wedle zamówienia 
sponsora politycznego. To propa-
ganda idealna, bo niezauważalnie i 
głęboko trafiająca do głowy, niczym 
trucizna w małych dawkach. Wie o 
tym każdy polityk, wie o tym Putin 
& Co. 

W tej wojnie polem bitwy jest 
również grupa Facebook „Wawer 
moja dzielnica”, na której w ostat-
nich tygodniach wybrzmiewały ta-
kie tezy:

 ■ przybysze ze Wschodu napadają 
i kradną

 ■ zabierają nam pracę
 ■ ich dzieci są niebezpiecznie fa-
woryzowane

 ■ tajemniczy samochód obserwuje 
nas od kilku godzin a jego kie-
rowca ma rysy wschodnie

 ■ jesteśmy oblężeni przez Ukraiń-
ców i nie damy im rady, bo już 
zablokowali dworzec kolejowy

 ■ niech uchodźcy z Ukrainy wra-
cają tam walczyć.

Cechą tych tez jest żerowanie 
na prostych – żyjących w móżdżku 
– emocjach negatywnych: strachu, 
zawiści, poniżeniu, wykluczeniu. 
Mają one uchodzić za głos ludu, 
kreować postawy antypomocowe, 
podziału pomiędzy kulturami, na-
rodami, sąsiadami – klasyczny pro-
gram polityczny Rosji wedle reguły 
„dziel i rządź”.

W istocie rzeczy tezy te są pub-
likowane przez profile FB wzajem-
nie wspierające się w różnych wąt-
kach na grupie. Nie jest tych profili 

wprowadza dezorientację w iden-
tyfikacji. Niemniej z natury rzeczy 
nie może dominować przekazu, bo 
wtedy troll nie zrealizuje zlecenia.

Wchodząc w potyczkę, troll 
regularnie stosuje wobec drugiej 
strony dyskredytację, poniżenie, 
wyśmianie, zarzucenie choroby 
psychicznej. Doprowadzony do na-
rożnika stosuje stos bluzg.

Umiejętność demaskacji trolla 
stanowi strategiczną obronę - nie 
ma innego wyjścia.

Im więcej nas daje odpór trol-
lom, tym łatwiej nam wygrać tę 
wojnę informacyjną. Bo ludzi do-
brej woli jest więcej, a oni mają pła-
cone za godziny. Slava gerojam.

Agencja 
marketingu Internetowego

Grupa FB „Wawer moja dziel-
nica” (zgodnie z informacjami 
podanymi na profilu) została zało-
żona przez agencję marketingu in-
ternetowego. Współwłaścicielami i 
członkami zarządu tej agencji jest 
dwóch 20-30 latków: repatriant z 
Uzbekistanu oraz absolwent stu-
diów politologicznych na Uniwer-

WAWERSKIE SOCIAL MEDIA. Indoktrynacja, kłamstwa, pyskówki.
sytecie Katolickim S. Wyszyńskie-
go  (za profilem Goldenline). Jego 
profil FB jest okraszony bannerem 
„Wielcy twórcy Polski niepodle-
głej”, z licznymi kontaktami  z oso-
bami z terenów dawnego ZSRR.

Do grupy FB „Wawer moja 
dzielnica” należy ponad 26 tysię-
cy profili. Odrzuciwszy 1000 pro-
fili trollowych, pozostaje 25 tys. 
mieszkańców, czyli praktycznie 
każdy dorosły zinternetyzowa-
ny osobnik. Podobne grupy po-
wstały na FB dla każdej dzielnicy 
warszawskiej. Być może podobne 
funkcjonują dla społeczności sa-
morządowych poza Warszawą – 
wszak obaj panowie udzielają się w 
organizacji o nazwie „Mazowiecka 
wspólnota samorządowa”. W skali 
Warszawy taki zasięg to okazały 
potencjał komunikacji social me-
dia. W wojnie informacyjnej - po-
tężny oręż.

Prostota myśli rodzi pyta-
nie, czy wysoka działalność pro-
-ruskich trolli na grupie „Wawer 
moja dzielnica” oraz usługi agen-
cji marketingowej są ze sobą po-
wiązane. Tym bardziej, że profile 
trolli nie znikają, mają się dobrze, 
mają się bardzo licznie. Prostota 
myśli skłania do pytania, czy gru-
pa „Wawer moja dzielnica” zosta-
ła założona przez farmę trolli do 
szerzenia propagandy wielkopoli-
tycznej i zarabiania na tym. Czy ta 
prostota zwodzi myśl? Czy ta myśl 
jest jedynie wyrazem samotności 
bądź megalomanii i swoistą teorią 

spiskową? Być może. Niech zwery-
fikuje to Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, do której to pyta-
nie zostało zgłoszone. 

A co my, mieszkańcy Wawra, 
możemy uczynić w tej sytuacji?

Możemy pozostać na grupie 
„Wawer moja dzielnica”. Wszak 
obok pro-ruskich trolli udziela-
ją się tam również mieszkańcy 
w sprawach dobrych. W takim 
przypadku należy mieć wyczule-
nie na przekaz wroga i zwalczać 
go. I tak czynią Wawerczycy w 
ostatnich tygodniach. Skutkiem 
tej walki części profili trollujących 
została uśpiona, część przechodzi 
gruntowne katharsis, jak również 
są instalowane nowe profile. Nie 
jest to walka z wiatrakami, gdy lu-
dzi dobrej woli jest więcej. Wtedy 
móżdżek po wawersku posmakuje 
dobrem.

Innym rozwiązaniem jest 
zmiana grupy. To jest wyzwanie, 
bo i ludu wiela i dokąd pójść? (Dy-
lemat uchodźcy.) Godne rozwagi 
wydaje się utworzenie grupy, która 
byłaby w gestii nie agencji mar-
ketingu internetowego, lecz osób 
zaangażowanych w sprawy dziel-
nicowe. Grupy, w której nie jeste-
śmy przedmiotem obcych intere-
sów politycznych, lecz podmiotem 
spraw wawerskich. Ale to temat na 
inny artykuł.

Jan Frelek
radny Osiedla Aleksandrów

Móżdżek po wawersku, czyli 
o pro-ruskich trollach w Wawrze

Móżdżek – czym doprawisz, tak posmakujesz. Pieprzem – na ostro. Rozmarynem – 
rozwinie się. Niechęcią, lękiem i nienawiścią – rozbije wspólnotę i sprawi ból. O tej ostatniej 
przyprawie serwowanej mieszkańcom Wawra traktuje niniejszy felieton.

Autor rysunku: Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczy-
wistość rysując - prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą      bezobrazy.
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Aktor o umiejętnoś-
ciach cyrkowych
Piotr Grzegorczyk.: Od pewnego 
czasu publikujemy w Gazecie wy-
wiady z wawerskimi osobowoś-
ciami, artystami. A jakie są Twoje 
związki z dzielnicą?
Paweł Coolek Kulesza: W Waw-
rze mieszkam od urodzenia. Tutaj 
chodziłem do szkoły i dorastałem. 
Tutaj będąc nastolatkiem zajmo-
wałem się street - art’em (vlepki, 
rysunki w miejscach publicznych 
itp.), jeździłem na BMX-ie po ulu-
bionych miejscówkach, chodziłem 
po lasach, do których od zawsze 
mnie ciągnęło… Z Wawrem wiąże 
się mnóstwo moich wspomnień 
i od prawie 35 lat obserwuję, jak 
ta dzielnica się zmienia. Oczywi-
ście do tych zmian starałem się 
przyczyniać na ile mogłem, więc 
angażowałem się w różne inicja-
tywy. Jedną z nich był wolontariat 
w Fundacji Radość dla Ludzi w 
dawnej Wawerskiej Strefie Kultury 
(jeszcze przed powstaniem WCK). 
Wtedy stworzyłem pierwszy w ży-
ciu mural, który jest tam po dziś 
dzień. Tam też prowadziłem war-
sztaty cyrkowe dla małych i du-
żych. To były początki tego, czym 
się teraz zajmuję.
P.G.: Jak opisałbyś swoje obecne 
zajęcie?
P.C.K.: Zajmuję się szeroko pojętą 
sztuką sceniczną z naciskiem na te-
atr fizyczny. Siebie nazywam akto-
rem fizycznym o umiejętnościach 
cyrkowych. Z wykształcenia jestem 
technikiem-plastykiem, więc w 
swoich projektach szczególną uwa-
gę poświęcam stronie wizualnej. 

P.G.: Jak technik-plastyk prze-
obraził się w „aktora fizycznego o 
umiejętnościach cyrkowych”?  
P.C.K.: Od dawna ciągnęło mnie 
do sportu, więc równolegle do 
rozwijania warsztatu plastycznego 
towarzyszył mi ruch. Trenowałem 
m.in. sztuki walki, a dla poprawy 
refleksu nauczyłem się żonglerki. 
Później pojawiły się szczudła, mo-
nocykl itd. Gdy zaś wyruszyłem 
w podróż rowerową po Europie, 
utrzymywałem się z występów 
ulicznych. Później trafiłem do 
Warszawskiego Centrum Panto-
mimy oraz poznałem Teatr Akt z 
Olszynki Grochowskiej. Występy z 
nimi uzmysłowiły mi, że artystycz-
ną percepcję można pięknie połą-
czyć z fizycznością, a tym właśnie 
zajmuje się teatr ruchu.  
P.G.: Widziałem na krótkich fil-
mach kilka Twoich artystycznych 
wcieleń. Wzbudzasz podziw po-
kazami zręczności. Domyślam 
się, że do takich rezultatów do-
chodzi się ciężką pracą, żmud-
nymi ćwiczeniami. Jesteś samo-
ukiem?
P.C.K.: Techniki zręcznościowe 
trenuję sam i większość umiejęt-
ności nabyłem samodzielnie, ale 
są pewne wyjątki - jak chociażby 
„plucie ogniem”. Zresztą tę umie-
jętność udało mi się wykorzystać 
zawodowo niemalże od razu. Otóż 
podczas moich ulicznych wystę-
pów w Lizbonie poznałem chłopa-
ka, który zaproponował, że mnie 
tego nauczy. W tym samym czasie 
zaangażowano mnie do reklamy 

Fiata jako dmuchającego balonik 
ulicznego artystę. W kulminacyj-
nym momencie stres sprawił, że 
balonika nie nadmuchałem i zastą-
pił mnie członek ekipy filmowej. 
Ponieważ fabuła krążyła wokół od-
dechu, a termin określający „plucie 
ogniem” to inaczej “firebreathing”, 
zaproponowałem więc swoją nowo 
wyuczoną umiejętność. Jeszcze 
tego samego dnia wieczorem na-
graliśmy poprawną scenę. Wszyst-
ko się udało. Teraz występy z tym 
żywiołem to mój konik.
P.G.: Każde Twoje wcielenie wy-
maga jednak warsztatu aktor-
skiego. Tego również uczysz się 
sam?
P.C.K.: Dziedzina aktorstwa z któ-
rą zapoznałem się najbardziej, to 
pantomima. Jej, jak i pozostałych 
technik teatralnych uczyłem się od 
mistrzów dyscyplin. Najbardziej 
intensywnym czasem pod tym 
względem było uczęszczanie na za-
jęcia do Warszawskiego Centrum 
Pantomimy. To wtedy zacząłem 
uważniej postrzegać zastosowa-
nie ciała w aktorstwie, to okazało 
się dla mnie furtką do występów 
stricte teatralnych. Poszedłem tam 
z chęcią wzbogacenia swoich umie-
jętności cyrkowych, ale role się 
odwróciły i teraz to umiejętności 
cyrkowe są dla mnie dodatkiem do 
działań scenicznych.
P.G.: Skąd czerpiesz inspiracje do 
kolejnych metamorfoz wyglądu? 
Sam się malujesz? A może korzy-
stasz z pomocy profesjonalnych 
charakteryzatorów?
P.C.K.: Inspiracje do nowych wcie-
leń z reguły są motywowane te-
matem imprezy i oczekiwaniami 

klienta, także moją własną wizją.
Zdarza mi się samemu robić ko-
stiumy – projektować i szyć. Maluję 
się głównie sam, tutaj przydają się 
moje umiejętności plastyczne, ale 
to, jakich farb używać nauczyłem 
się od mojego kumpla, Rafała Śpie-
waka - on opanował sztukę charak-
teryzacji po mistrzowsku. Z nim też 
miałem jedne z ostrzejszych akcji 
w pracy, ponieważ jeździliśmy po 
różnych “mordowniach”, czyli klu-
bach disco, które w żaden sposób 
nie pasują do naszych klimatów. 
My, przebrani za dwa diabły kontra 
pijane łobuzy spod remizy. Bywało 
niewesoło, bo nie dość, że musieli-
śmy skupiać się na pracy i zabawiać 
gości, to od czasu do czasu stawa-
li na naszej drodze prowokatorzy, 
których należało pacyfikować. Nie 
dawaliśmy sobie w kaszę dmuchać, 
więc na szczęście wychodziliśmy z 
tych przygód bez szwanku.
P.G.: Jesteś obeznany z ulicznym 
„performancem”. Wyczuwasz re-
akcje odbiorców. Czy zdarza ci się 
wchodzić z nimi w jakieś interak-
cje? Poproszę co najmniej o jedną 
ciekawą historię…
P.C.K.: Interakcje z odbiorcą uwa-
żam za najważniejszą część mojej 
pracy. Sposobem dotarcia do wi-
dza jest wprowadzenie go w inny 
niż jego codzienny świat. Kiedyś 
na przykład stworzyłem trzy po-
staci na wydarzenie w Zamku 
w Czersku, organizowane przez 
Ośrodek Kultury w Górze Kalwa-
rii. Organizatorzy zażyczyli sobie 
trójkę szczudlarzy w klimacie sło-
wiańskich dziadów. Była więc ze 
mną upiorna Południca, mroczna 
Śmierć i Dziad, w którego wcieli-

łem się samodzielnie. (To jedna z 
moich ulubionych postaci.) Prze-
chadzałem się jako ów Dziad po 
terenie zamku z pochodnią, bełko-
cząc coś w nieznanym języku i błą-
dząc nieobecnym wzrokiem. Część 
ludzi autentycznie się bała. Ale i 
tak najciekawszą sytuację miałem 
na imprezie Teatru Akt pt. Legendy 
Olszynki. Czekałem wtedy w za-
roślach na spacerujących widzów, 
gdy w pewnym momencie usłysza-
łem, że zbliża się do mnie grupka 
nastolatków typu “hop do przodu”, 
którzy postanowili odłączyć się od 
reszty i pójść na skróty. Gdy pode-
szli wystarczająco blisko, obejrza-
łem się w ich stronę i patrzyłem w 
milczeniu. Zatrzymali się, nie wie-
dząc czego się spodziewać. Odcze-
kałem dłuższą chwilę i nagle ruszy-
łem w ich stronę bełkocząc głośno. 
Nie zdążyłem przejść trzech kro-
ków, nim oni z krzykiem uciekli  w 
kierunku z którego przybyli.

Oczywiście nie zdarza mi się 
tylko straszyć ludzi (śmiech). Naj-
cenniejsze dla mnie są momenty, 
gdy z widzem udaje mi się na-
wiązać dialog niewerbalny. Ja to 
tak nazywam, ponieważ teatr bez 
widza nie istnieje, a najpełniejsze 
relacja zachodzi wtedy, gdy jeste-
śmy dla siebie nawzajem. Są to 
magiczne chwile, gdy przekazuję 
widzowi myśl, emocję albo zwy-
czajnie energię i odbywa się to na 
poziomie tak subtelnym, niemalże 
telepatycznym. Nie potrzeba do 
tego słów. Nawet gesty nie zawsze 
są potrzebne. Najważniejszy jest 
stan w jaki udaje mi się wprawić i 
otwartość widza. Wtedy dochodzi 
do “rozmowy”. Zdarzało mi się w 

KULTURA. Wywiad z artystą.

Paweł na huśtawce 

Paweł w roli słowiańskiego Dziada

Fot. Piotr Żurek

Fot. Yassiek Matuszewski
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takich momentach czuć wręcz mi-
styczne uniesienie i jestem pewien, 
że udaje się to tylko wtedy, gdy obie 
strony biorą i dają sobie nawzajem.
P.G.: Zakładam, że jako człowiek 
o rzadkich zdolnościach i profe-
sji - bywasz inspiracją dla innych. 
Mylę się?
P.C.K.: Myślę, że masz rację, zda-
rzyło mi się zainspirować kilka 
osób w swoim życiu. Najbardziej 
jest to widoczne w przypadku dzie-
ci. Wielokrotnie prowadziłem zaję-
cia chociażby w szkołach i uczyłem 
zarówno dziedzin cyrkowych jak 
i plastycznych. Kiedy traktujesz 
dzieci na równi ze sobą, a nie w hie-
rarchii dorosły-dziecko, to trafiasz 
prosto w ich serca. Wtedy łatwiej je 
zaciekawić i zainspirować. Z doro-
słymi jest trochę inaczej, ponieważ 
wiele osób twierdzi, że pewne rze-
czy są nie dla nich, że nie nauczą 
się czegoś albo że już za późno by 
próbować nowych aktywności. Na 
szczęście i tu bywają wyjątki. Pew-
na moja znajoma pod wpływem 
naszej znajomości obrała związa-
ną z cyrkiem ścieżkę zawodową i 
obecnie spełnia się w tej dziedzinie 
z coraz większymi sukcesami.
P.G.: Domyślam się, że doświad-
czenia pedagogiczne bardzo 
wzbogacają własne rzemiosło, 
skłaniają do syntezy osobistych 
poczynań i myśli – aby nauczyć 
trzeba mieć skuteczny plan. Więc 
może warto kontynuować tę 
ścieżkę?
P.C.K.: Zdecydowanie warto, ale 
nawet nie po to żeby wzbogacić 
własne rzemiosło (to jest raczej 
efekt uboczny) i nie po to, by prze-
kazywać umiejętności (choć to 
jest głównym zamiarem). Przede 
wszystkim nauczanie to dawanie 
siebie innym ludziom, a gdy robisz 
to z miłością, przyczyniasz się do 
zmiany tego świata na lepsze, bez 
względu na to, na jak dużą skalę.

W tym roku będę zbierał chęt-
nych do zajęć, zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych. Z najmłodszymi 
warto pracować, by pokazywać im 
perspektywy, których nie zobaczą 
ani w szkole, ani w internecie. A w 
pracy z dorosłymi spełniam się naj-
bardziej.

W ubiegłym roku na przykład 
zostałem zaproszony przez aktora 
Piotra Głowackiego, do poprowa-
dzenia cyklu zajęć z jego grupą na 
Akademii Teatralnej. To było tylko 
7 spotkań i miały one polegać na 
zdobywaniu cyrkowych zdolności, 
lecz dość szybko mnie poniosło i 
dawałem im również zadania z te-
atru fizycznego. Pod koniec cyklu 
pomagałem im w ułożeniu wy-
stępu na koniec roku. Było to dla 
mnie niesamowicie inspirujące do-

świadczenie, choć grupa miała ze 
mną ciężkie przeprawy (śmiech).

Tuż przed ostatnimi zajęciami 
Piotr poprosił mnie, żebym zabrał 
ich na ulicę, by wystąpić przed ob-
cymi ludźmi. Zrobili jedno przej-
ście, ale nie było w tym nic spek-
takularnego. Nagle rozpadał się 
deszcz i wszyscy schowaliśmy się 
w przejściu do schodów na trasę 
WZ. Ktoś z nich nieopatrznie spy-
tał, czy mają robić drugi występ 
tutaj. Błyskawicznie chwyciłem 
ideę i powiedziałem, że tak. Na ich 
twarzy pojawiło się przerażenie, no 
bo jak to tak: mokrzy, zmarznięci, 
mają występować w ciasnym po-
mieszczeniu wypełnionym przy-
padkowymi ludźmi. Oni przecież 
chcą występować na deskach tea-
tru, a nie przed turystami, mene-
lami i ochroną. Nie chcieli zaczy-
nać, więc gdy przekonałem się o 
nieskuteczności mych namów, wy-
szedłem na środek i zacząłem ryt-
micznie klaskać. Podchodziłem do 
zdziwionych ludzi, którzy nie mo-
gli nigdzie uciec, bo wciąż padało 
i klaskałem - najgłośniej jak tylko 
potrafiłem.

W odpowiednim momencie 
podszedłem do mojej grupy i kla-
skałem do nich. Oni nie wiedzieli 
co począć, aż na środek wyszła naj-
skromniejsza spośród nich osoba 
i zaczęła klaskać ze mną. Później 
dołączali kolejno pozostali studen-
ci. Kiedy już pierwsze lody zostały 
przełamane, powiedziałem im żeby 
zaczęli swój występ. Wtedy dopiero 
ich działanie nabrało życia. Stres 
wyciągnął z nich siłę, która przy-
ciągała uwagę widowni.  Nie ważne 
było już to, co robili, lecz jak.

Reakcje ludzi były świetne 
- ochroniarze mieli temat do roz-
mów, okoliczne pijaczki w końcu 
mieli równych sobie dziwaków 
(jeden nawet rozstawił naprzeciw 
swój leżak i usiadłszy żywo reago-
wał na to, co dzieje się na “scenie”), 
ktoś inny szukał bójki… A ja ob-
serwowałem ich i kontrolowałem 
sytuację, jednocześnie ciesząc się z 
takiego obrotu spraw. Myślę, że nie 
każdy docenił to doświadczenie, bo 
wykraczało ono poza normy ich 
podejścia do aktorstwa, ale mam 
szczerą nadzieję, że dałem im moż-
liwość wzięcia czegoś dla siebie.

Pociąga mnie taka forma pra-
cy, to bardzo inspiruje.
P.G.: Jak w ogóle działa rynek 
pracy w Twoim zawodzie? Jesteś 
zrzeszony w jakimś cechu, stowa-
rzyszeniu?
P.C.K.: Jestem freelancerem, pro-
wadzę też własną działalność. 
Byłem członkiem kilku grup, ale 
zrezygnowałem z nich, na rzecz 
własnych działań. Sam inwestuję 

w swój rozwój, w nowe kostiu-
my, rekwizyty, narzędzia. Nabyte 
umiejętności, doświadczenie oraz 
zaangażowanie są dla mnie źród-
łem dochodów pozwalających na 
utrzymanie siebie oraz kontynuo-
wanie rozwijania swoich pasji. Po 
latach ciężkiej pracy udało mi się 
spełnić największe marzenie jakim 
było posiadanie pracy, którą ko-
cham.

Niestety moja branża jako jed-
na z pierwszych ucierpiała na re-
strykcjach covid-owych i od tamtej 
pory jest ciężej.
P.G.: Odbieram te słowa jak de-
klarację artysty spełnionego. Ale 
chyba masz jakieś wielkie arty-
styczne marzenie?
P.C.K.: Spełniłem część swoich 
marzeń, ale apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Wciąż jest dla mnie bar-
dzo wiele do nauki, ale cieszy mnie 
ten proces, ponieważ to on jest naj-
większą przygodą.

Moim kolejnym marzeniem 
jest założenie własnego teatru. Od 
kilku lat pracuję nad stałą grupą. 
Są oczywiście wzloty i upadki, a 
ludzie się wykruszają i przychodzą 
nowi, ale powoli wszystko się ma-
terializuje. Widzę, jak wraz z moją 
zmianą myślenia oraz wzrostem 
doświadczeń pojawiają się ludzie, 
których potrzebuję. Dojrzewam 
do tego, by ideę traktować wyżej 
od własnej kariery. Bardziej myślę 
ogółem, niż sobą tylko.

Mam wokół siebie wartościo-
wych ludzi, z którymi dopracowuję 
Ceremonię Ognia, najważniejszą 
dotychczas wizję, która narodziła 
się w mojej głowie kilka lat temu. 
To nawet nie będzie spektakl, ani 
widowisko, tylko prawdziwa cere-
monia, której powstawanie to pro-
ces wspólny, bez z góry ustalonego 
scenariusza.

Mocno wierzę w misję tego 
przedsięwzięcia, ponieważ przy 
obecnym zasypie bylejakości i po-
wtarzalności kulturalnej, ludzie 
zakopują jeszcze głębiej swoje pier-
wotne siły. Ja chcę pokazać, że one 
istnieją i dać iskrę do ich przebu-
dzenia.
P.G.: Jakiś czas temu miałeś po-
mysł, aby zamieszkać w lesie. Czy 
to aktualne?
P.C.K.: Tak. Tuż przed pandemią 
kupiłem kawałek lasu w powie-
cie siedleckim. Wydałem prawie 
wszystkie swoje oszczędności z 
nadzieją, że lada moment zacznie 
się sezon, ale zamiast tego weszły 
obostrzenia i odwołano wszystkie 
wydarzenia. Nie poddawałem się 
jednak i spędzałem tam mnóstwo 
czasu, z dala od ludzi i cywilizacji, 
mieszkając w starym Volkswagenie 
T4, przerobionym przeze mnie na 
skromnego kampera. Intensyw-
nie pracowałem na to, by stworzyć 
wymarzone miejsce do życia blisko 
natury i w zgodzie z nią. Nieste-
ty okazało się to być ponad moje 

dotychczasowe możliwości. Prace 
posuwały się bardzo powoli, ponie-
waż życie bez prądu i samodzielne 
tworzenie wszystkiego od podstaw, 
w dodatku przy niemalże zerowych 
funduszach, to zadanie bardzo wy-
magające. Do tego doszły przypad-
ki kradzieży, z których najbardziej 
absurdalnym było zniknięcie mo-
ich starych, gumowych chodaków.

Z pomysłu na własne miejsce 
przy lesie nie zrezygnowałem, gdyż 
rok temu kupiłem stary barakowóz, 
postawiłem w pewnym szczegól-
nym miejscu w wawerskiej Rado-
ści, wyremontowałem i zamiesz-
kałem w nim. Pierwsze miesiące 
również były bez prądu i bieżącej 
wody, lecz tym razem wysiłek za-
kończył się sukcesem. Teraz pracu-
ję nad tą przestrzenią, która będzie 
otwarta na działania artystyczne. 
Powoli przeistacza się ona w żywą 
galerię, w której pojawi się mała 
scena oraz sala prób.
P.G: Dziękuję za rozmowę.

Z etiudy “Miłosoś” w roli Klaunusza Fot. Maciej Wrzyszcz



 8 HISTORIA marzec / kwiecień 2022

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
( K o n s p i r a t o r z y ) 28.

kontrwywiadu, IV Rejonu. Nosił 
pseudonim konspiracyjny „Sęk”, a 
jako szef wywiadu podpisywał się 
pseudonimem funkcyjnym „Inży-
nier”. Ostatni komendant Rejonu 
Otwock kapitan Stanisław Szulc w 
opinii do wniosku o odznaczenie 
Wyszomirskiego Srebrnym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, wystawionej 
15 czerwca 1944 r., napisał o nim 
tak: „Organizuje powoli swoje pla-
cówki, lecz w wypadkach koniecz-
nych i nagłych wszędzie jedzie sam. 
Mogąc z tytułu zawodu poruszać 

się bez podejrzeń po całym terenie 
–  jest wszędzie, można go spotkać w 
każdej miejscowości o każdej porze 
dnia i nocy. W każdej sprawie może 
udzielić informacji. Ma niespożyte 
siły i pracowitość. Po oddzieleniu 
kw.[kontrwywiad], który dzisiejsze 
swe placówki oparł na jego podwali-
nach, poświęca się swej pracy w śle-
dzeniu i liczeniu npla. Zna wszystkie 
odznaki i znaki na samochodach i 
samolotach, liczy, zestawia i jeździ. 
Pod pretekstem interesów do właści-
cieli domów wchodzi do budynków 

Cd.            .
Niejako w cieniu tych wydarzeń, 

głośnych podówczas wśród miejsco-
wej społeczności, pracowali ludzie 
wywiadu. Kierował nimi skromny 
poborca podatkowy, zatrudniony w 
Urzędzie Skarbowym w Otwocku, 
Ryszard Wyszomirski. Zamieszki-
wał w Międzylesiu przy Głównej 18. 
Często widywano go z nieodłączną 
teczką w bliższej i dalszej okolicy, a 
i pokpiwano z jego łysiny zwąc go 
nie inaczej jak Trzy Kolana. Był sze-
fem wywiadu, a początkowo także 

Trzystronnicowy raport z Punktu Obserwacyjnego Międzylesie zawiera wyniki z ośmiu dni obserwacji 
(18-25 lipca 1944 r.), jest datowany 25 lipca 1944 r. i podpisany przez “Kanię” (pseudonim Zofii Kociszews-
kiej). Dwuliterowe skróty uzupełnione cyframi oznaczają typy samolotów: Fi - Fiesler, Fw - FockeWulf, He 

- Heinkel, Ju - Junkers, Me - Messerschmitt.Jan Kociszewski.

Zofia Kociszewska (1908-1944).
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“ARTYKUŁY MYDLARSKIE KOSMETYKA ANELIP Maria Anecka Fran-
ciszek LIPNICKI” - sklep przy ul. Głównej róg Dworcowej wykorzystywany był 

jako tzw. “skrzynka” do przekazywania konspiracyjnych przesyłek.

zajętych przez npla. Patrzy, liczy, 
mierzy. Wypraszany, wypędzany, 
zwymyślany, z gapowatą miną wra-
ca o coś niby zapytać, a właściwie 
zobaczyć lepiej. Nieraz dużo ryzyka 
i humoru było w tych wyprawach, 
lecz zadanie zawsze spełnił, często 
ponad miarę własnych możliwości”1. 
Jednym z współpracowników Wy-
szomirskiego był Franciszek Lipni-
cki, współwłaściciel sklepu Artyku-
ły Mydlarskie Kosmetyka ANELIP, 
przy Głównej róg Dworcowej2. Tam 
właśnie znajdowała się tzw. „skrzyn-
ka” wywiadowcza, do której przy-
nosili meldunki poszczególni wy-
wiadowcy/obserwatorzy. Oznaczani 
byli kryptonimem funkcyjnym „Po-
mocnik”, uzupełnionym numerem 
indywidualnym. Na podstawie tych 
meldunków „Inżynier” sporządzał 
raporty tygodniowe i przekazywał je 
do Okręgu Warszawskiego. 
    Okolice Międzylesia były dla wy-
wiadu miejscem szczególnym, jako 
że tędy biegł szlak powietrzny z 
lotniska na Okęciu na wschód. Nad 
Międzylesiem przelatywały samolo-
ty startujące z Okęcia i kierujące się 
na wschód, jak i wracające stamtąd 
na Okęcie. Zapisy tych przelotów, 
ich częstotliwości, kierunku, liczby 
i rodzaju samolotów, ich przynależ-
ności do poszczególnych jednostek 

i inne dane, ułatwiały ocenę sytuacji 
na froncie wschodnim. Rejestrowa-
niem zajmowali się specjalnie prze-
szkoleni obserwatorzy. W trakcie 
przeszkolenia należało opanować 
umiejętności rozpoznawania sylwe-
tek różnych rodzajów  i typów samo-
lotów w locie, odczytywania oznako-
wań i szybkiego liczenia, jeśli leciały 
w dużych grupach. Wszystko to mu-
siało być zapisane w formularzu mel-
dunku, którego wzór obowiązujący 
„Inżynier”   rozesłał „Pomocnikom”. 
We wzorze tym było aż dziesięć rub-
ryk, do których wpisywano wyniki 
obserwacji. Jednym z obserwatorów, 
oznaczonym kryptonimem „Pomoc-
nik II” była Zofia Kociszewska ps. 
„Kania”, nauczycielka międzyleskiej 
szkoły. Służbę wywiadowczą pełniła 
wspólnie z mężem podporuczni-
kiem Janem Kociszewskim ps. „Kot”, 
także nauczycielem miejscowej 
szkoły. Ten ponadto współpracował 
z oficerem organizacyjnym Wac-
ławem Wojtyszką, prowadząc ewi-
dencję osobową Rejonu. Kociszew-
scy mieli punkt obserwacyjny na 
odkrytym tarasie na piętrze domu 
stojącego na wzniesieniu przy ul. T. 
Kościuszki. Właśnie tam zachowały 
się ostatnie tygodniowe meldunki z 
obserwacji przelotów, oraz obowią-
zujący wzór formularza podpisany 
przez „Inżyniera”, które Kociszewski 
przed opuszczeniem domu w 1944 r. 
ukrył w drzwiach mieszkania. „Kot” 
i „Kania” pełnili służbę do końca. 
Ostatni meldunek nosi datę 25 lipca 
1944 r., składa się z trzech kart za-
wierających dane z osiemdziesięciu 
dwóch przelotów i jest podpisany 
przez „Kanię”. 22 sierpnia 1944 r. 
„Kania” zginęła na międzyleskiej uli-
cy od karabinowej kuli.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Sebastian Rakowski. Zarys dziejów 
IV Rejonu…, dz. cyt. str. 12.
2. Zob. : relacja Mieczysława Sawi-
ckiego ps. „Maciej”, w : Jacek Zygmunt 
Jaroszewski. Porucznik Zygmunt Mig-
dalski…, dz. cyt. str. 144.

Notatka z obserwacji ruchu lotnicze-
go. U góry i pod kreską poziomą 

- daty, po lewej czas lotu, po prawej 
liczby i typy lecących samolotów oraz 
strzałki oznaczające kierunki lotów. U 

dołu dodatkowe informacje.
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Co słychać w naszym lesie?
LASY Trzebieże, rębnie, cięcia sanitarne, przygodne, zabiegi ochronne.

JAKUB GRYZ
j.gryz@gazetawawerska.pl

Wychodząc naprzeciw zainte-
resowaniu mieszkańców, Gazeta 
Wawerska postanowiła informo-
wać o zabiegach leśnych zanim 
odgłos pił zaniepokoi spacerowi-
czów. O trzebieżach i rębni plano-
wanej na 2022 r. informowaliśmy 
w ostatnim lutowym numerze wraz 
mapą wskazującą ich lokalizacje. 
Poprosiliśmy też o skomentowanie 
planów Nadleśnictwa Celestynów 
eksperta, dr. hab. Jakuba Gryza, 
prof. Instytutu Badawczego Leśni-
ctwa, który jednocześnie jest zwią-
zany z Wawrem.

Dobiegające z lasu dźwięki 
pilarek elektryzują lokalną spo-
łeczność, a zdjęcia stosów pocię-
tych drzew i pracujących leśnych 
maszyn z prędkością błyskawicy 
obiegają media społecznościowe. 
Tego typu reakcje mnie nie dziwią 
i są oznaką narodzin społeczeń-
stwa obywatelskiego. Społeczeń-
stwa interesującego się tym co 
dzieje się w Polsce, ale i w małej 
ojczyźnie jaką jest nasza dzielnica. 
Społeczeństwa, które chce być po-
informowane oraz mieć wpływ na 
otaczającą rzeczywistość. Wawer 
jest wciąż zasobny w tereny zielo-
ne. Amerykanie porównując naszą 
stolicę do Nowego Yorku nazywają 
Wawer warszawskim Brooklynem. 
Większość z tych lasów została po-
sadzona po II Wojnie Światowej na 
nieużytkach, zrębach i gruntach 
porolnych. Najcenniejsze natural-
ne drzewostany rosną w Rezerwa-
cie im. Króla Jana III Sobieskiego 
na Zakolu Wawerskim i w między-
walu Wisły. 

Zarządzanie lasami
Nadleśnictwa Lasów Państwo-

wych mają plany urządzenia lasu, 
pozostałe oficjalne lasy powinny 
mieć uproszczone plany urządze-
nia lasu, rezerwaty powinny mieć 
plany ochrony. Prywatni właści-
ciele mają najczęściej plany aby 
lasy wyciąć i zabudować. Lasy 

nadwiślańskie są solą w oku hydro-
techników, a dziesiątki hektarów 
nadrzecznych łęgów w Warszawie 
wycięto w XXI w. Krokiem w kie-
runku zintegrowania zarządzania 
lasami na terenie aglomeracji war-
szawskiej było powołanie w 2005 
roku,  przez Dyrektora Generalne-
go Lasów Państwowych, Leśnego 
Kompleksu promocyjnego „Lasy 
Warszawskie”. Inicjatywa ta nie 
rozwiązała jednak podstawowych 
problemów trapiących warszaw-
skie lasy. Podsumowując, to co 
dzieje się w lesie zależy od tego kto 
nim zarządza i jakie są jego cele. 

Najbardziej zagrożone są lasy 
rosnące na gruntach rolnych i bu-
dowlanych, w świetle obowiązują-
cego prawa można je unicestwić. 

Czyszczenia, trzebieże, rębnie
Wycinanie drzew w oficjalnie 

uznanych lasach można ogólnie 
podzielić na użytkowanie przed-
rębne (obejmujące czyszczenia, 
trzebieże, cięcia sanitarne) oraz 
użytkowanie rębne. W pierwszym 
przypadku drzewa wycina się w 
celu poprawy warunków wzrostu 
pozostałych drzew lub aby za-
pewnić bezpieczeństwo ludziom. 
Użytkowanie rębne ma na celu po-
zyskanie drewna z dojrzałych do 
wyrębu lasów a jego następstwem 
jest odnowienie lasu, najczęściej 
za pomocą sadzenia. Wszyscy, 
codziennie korzystamy z drewna 
i jego pochodnych, powinniśmy 
więc akceptować zręby, dźwięk pi-
larek i obecność maszyn leśnych. 
Gospodarka leśna w Polsce jest 
zrównoważona, wielofunkcyjna i 
oparta na naukowych podstawach. 
Podlega certyfikacji przez nieza-
leżne podmioty. 

Plan urządzenia lasu
Co gdzie i kiedy jest wyci-

nane w Lasach Państwowych de-
terminuje plan urządzenia lasu. 
Jest to dokument sporządzany raz 
na 10 lat przez zewnętrzną firmę 
niezależną od Lasów Państwo-
wych. Plan tworzy się z zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami, 
zasadami. Dokument ten jest za-
twierdzany przez adekwatnego 
ministra. Zabiegi przewidziane w 
Planie wykonują zakłady usług leś-
nych - prywatne firmy startujące 
w przetargach ogłaszanych przez 
nadleśnictwa. 

Podobnie wygląda procedura 
w rezerwatach przyrody. 

Rezerwat
Taki obiekt powinien mieć 

plan ochrony w którym mogą być 
zapisy dotyczące wycinania drzew. 
Najczęściej są to drzewa i krzewy 
obcych gatunków stanowiące za-
grożenie dla rodzimej przyrody: 
dąb czerwony, robinia, czeremcha 
amerykańska, klon jesionolistny. 
W rezerwatach udostępnionych 
dla ruchu turystycznego wycina 
się również martwe drzewa stojące 
wzdłuż szlaków. Realizacja planu 
ochrony rezerwatu może również 
obejmować przebudowę drzewo-
stanu. W tym przypadku wycina 
się drzewa rodzime, zdrowe, ros-
nące na nieodpowiednim dla sie-
bie siedlisku, np. posadzone przez 
ludzi sosny rosnące na żyznych 
glebach, na których pierwotnie ro-
sły dęby, lipy, klony. W ten sposób 
przyspiesza się proces regeneracji, 
zniekształconego przed laty dzia-
łalnością człowieka, lasu. 

Partycypacja społeczna
Opisane działania wzbudzają 

często silny sprzeciw społeczny. 
W większości przypadków jest on 
nieuzasadniony. Należy nadmie-
nić, że wszystkie plany determi-
nujące gospodarkę leśną, zabiegi 
ochronne w rezerwatach lub skut-
kujące odlesieniami, podlegają 
konsultacjom społecznym. Może-
my wnosić swoje uwagi, sprzeciw, 
zadawać pytania, żądać wyjaśnień. 
Partycypacja społeczna w tych 
procesach decyzyjnych jest coraz 
większa, podobnie coraz szerszy 
jest dostęp do informacji. Oczy-
wiście w tej materii można jeszcze 
wiele poprawić. Przykładowo, aby 
wziąć udział w konsultacjach trze-
ba się najpierw o nich dowiedzieć. 
Mało kto przeszukuje BIP różnych 
instytucji, aby dowiedzieć się o ta-
kiej możliwości. Takie informacje 
powinny być rozpowszechniane za 
pomocą plakatów przy głównych 
wejściach do lasów i w lokalnych 
mediach. Szerokie konsultacje po-
łączone z merytoryczną dyskusją 
zlikwidowałyby w zarodku wiele 
konfliktów. 

Lasy w mieście
Zarządzanie lasami zlokali-

zowanymi w obrębie aglomeracji 
miejskiej jest bardzo trudne i wy-
maga działań z pogranicza leśni-
ctwa, ochrony przyrody, socjologii 
i psychologii. Nie zawsze można w 
mieście stosować procedury wy-

pracowane w typowych lasach go-
spodarczych. W praktyce podczas 
prac leśnych wyznacza (wycina) 
się tzw. szlaki zrywkowe – drogi, z 
których korzystają maszyny leśne. 
Siłą rzeczy poruszanie się tego typu 
sprzętu powoduje uszkodzenie czę-
ści sąsiadujących drzew. O ile takie 
działanie jest tolerowane w lasach 
gospodarczych, trudno taki stan 
zaakceptować w masowo penetro-
wanych przez ludzi lasach miejskich. 
Należy się spodziewać, że te drogi 
będą wykorzystywane przez space-
rowiczów, rowerzystów, motocykli-
stów i zadeptywanie lasu będzie się 
pogłębiać. Odbiór społeczny takich 
działań jest bardzo negatywny. Leś-
nicy najpierw twierdzą, że trzebież 
to pielęgnacja, dbanie o zdrowie lasu 
a mieszkańcy widzą obdarte z kory 
drzewa, połamane obalanymi drze-
wami konary, szlaki zrywkowe itp. 

Trudno się więc dziwić, że lu-
dzie protestują. Podobnie wyglą-
da zagadnienie usuwania obcych 
gatunków drzew. W praktyce jest 
to zadanie bardzo trudne, a wyci-
nanie robinii czy czeremchy może 
mieć odwrotny skutek. Wie o tym 
każdy kto wyciął kiedyś robinię 
(powszechnie i błędnie nazywaną 
akacją). Zazwyczaj w kolejnym 
roku w pobliżu pnia pojawiają się 
liczne młode pędy i po kilku latach 
zamiast jednego wyciętego drzewa 
mamy kilka lub kilkanaście odrośli 
korzeniowych, bardzo szybko ros-
nących i trudnych do zwalczenia.

 
Trzebież z głową

Nie ma więc nic szkodliwego 
w trzebieżach, wiele jednak zale-
ży od sposobu wykonania takiego 
zabiegu, tak aby miał on faktycznie 
charakter pielęgnacyjny. Zabiegi 
przeprowadzane w lasach miej-
skich powinny być bardzo dobrze 
przemyślane i poprzedzone mery-
toryczną akcją informacyjną. W 
pewnych przypadkach można z 
takich zabiegów zrezygnować lub 
przeprowadzić w ograniczonym 
zakresie np. pozostawiając w lesie 
część ściętych drzew lub ich frag-
mentów, ograniczyć do minimum 
wykorzystanie maszyn, prace 
wykonać poza okresem wegeta-
cyjnym. Jednym z nietrafionych 
zarzutów jest często pojawiający 
się argument, że leśnicy wycinają 
drzewa (las) z chęci zysku, pazer-
ności itp. W rzeczywistości trzebie-
że i część innych zabiegów, w trak-
cie których pozyskuje się drewno, 
może być deficytowa. Wynika to 
głównie z faktu wysokich kosztów 
pracy firm wykonujących zabiegi 
gospodarcze, często drewno jest 
niskiej jakości, a jego sprzedaż nie 
rekompensuje nakładów.

Koszty 
gospodarki leśnej 
w mieście

Generalnie gospodarka leśna 
w obrębie aglomeracji miejskich 
jest mało rentowna. Leśnicy po-
noszą ogromne koszty związane 
ze sprzątaniem lasu, zagospoda-
rowaniem turystycznym, edu-
kacją, zwalczaniem szkodnictwa 
leśnego, ochroną przeciwpożaro-
wą. Znaczną część podwarszaw-
skich lasów wykorzystuje wojsko 
co również nie sprzyja gospodar-
ce leśnej. Sprzedaż drewna gene-
ruje oczywiście dochody, ale war-
szawskie drzewostany są często 
słabej jakości. Nawet teoretycznie 
wartościowe gospodarczo drze-
wa mogą mieć minimalną war-
tość. Obecnie użytkowane ręb-
nie drzewostany (przekraczające 
wiek rębności) mogą być np. w 
konsekwencji działań wojennych 
„nafaszerowane” pociskami i od-
łamkami co radykalnie obniża ich 
cenę. 

Bardzo skomplikowana 
jest struktura własności la-
sów w Wawrze, a ich łączna 
powierzchnia to blisko 3000 
ha. Na terenie dzielnicy mamy 
obszary w zarządzie Lasów 
Państwowych (Nadleśnictwa 
Celestynów i Drewnica), lasy 
komunalne zarządzane przez 
Lasy Miejskie Warszawa i nie-
wielkie obszary pozostające w 
gestii innych podmiotów pań-
stwowych. 

Druga duża grupa to sze-
roko pojęte lasy prywatne, 
stanowiące ponad połowę 
powierzchni leśnej Wawra. 
Właściciele to osoby fizyczne, 
prawne, związki wyznaniowe. 
W części przypadków trudno 
nawet ustalić do kogo nale-
ży działka leśna. Wszystkie 
te formy własności są często 
przestrzennie wymieszane . 

Sytuację pogarsza cha-
otycznie wdzierająca się w 
kompleksy leśne zabudowa 
mieszkaniowa, obwodnica i 
inne obiekty infrastruktural-
ne. Część lasów oficjalnie nie 
jest lasami i z punktu widzenia 
administracyjnego nie istnieją 
np. większość lasów nad Wi-
słą, lasy porastające grunty 
administracyjnie uznane za 
rolne, budowlane. 

Brakuje niestety komplek-
sowego planu ochrony i za-
rządzania lasami na terenie 
Warszawy i okolic. Każdy z 
podmiotów ma własną strate-
gię działania.
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Trzebieże - kiedy i gdzie?
LASY. Zabiegi pielęgnacyjne w wawerskich lasach.

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Zgodnie z obietnicą złożoną w 
lutowym numerze przekazuję ko-
lejną porcję informacji o zabiegach 
pielęgnacyjnych w wawerskich la-
sach.   

Lasy Państwowe będą kontynu-
ować prace rozpoczęte w marcu, a 
w kwietniu rozpoczną zabiegi w re-
jonie ul. Kociszewskich w kierunku 
Czarnego Stawu (na mapce ten re-
jon jest zaznaczony nr 1 i  17).  Będą 
to trzebieże późne oraz punktowe 
usuwanie tzw. przestoi. Objaśnienie 
terminologii i listę zabiegów plano-
wanych na ten rok przedstawiliśmy 
w artykule w tabelce i na mapie w 

lutowym wydaniu Gazety (łatwo od-
naleźć na stronie www.gazetawawer-
ska.pl w zakładce „archiwum”).

Powyżej pojawił się nowy ter-
min „przestój”. To wg. terminolo-
gii leśnej oznacza kępę dorodnych 
drzew – w naszym przypadku sos-
ny - pozostawionych podczas rębni 
dla zachowania zasobów genowych 
rodzimych populacji. Niestety te 
okazy – choć nie spełniły jeszcze 
swojej misji – muszą być usunięte 
z powodu masowej inwazji jemioły 
- półpasożyta  roznoszonego przez 
ptaki, które przemieszczając się wy-
bierają na odpoczynek najwyższe, a 
zarazem dorodne okazy drzew. Sia-
dając na wierzchołkach zostawiają 
tam swoje odchody pełne nasion 
jemioły. Tworzą się jej nowe siedli-
ska, a półpasożytniczy tryb życia tej 
rośliny osłabia żywiciela. Leśnicy ob-
serwują ostatnio intensywne koloni-
zowanie jemiołą drzew sosnowych. 
Sprzyja temu ocieplenie klimatu 
przez co coraz mniej ptaków odlatu-
je do ciepłych krajów i chętnie żywi 
się smacznymi, dojrzewającymi w 

zimie  nasionami jemioły. Zaobser-
wowano też, że roślina dostępna na 
powalonych drzewach bardzo za-
smakowała zwierzynie płowej (sarny 
i jelenie) i coraz częściej znika w ich 
żołądkach. Dzieje się to tak szybko, 
że niektórzy ludzie nie wierzą leśni-
kom, że wycinają drzewa porażone 
jemiołą.  Ciekawe jakie rośliny za-
cznie kolonizować jemioła rozno-
szona przez zwierzęta. Nie wiadomo 

też, jak zwiększona dawka soli mine-
ralnych zawartych w jemiole wpły-
nie na zdrowie zwierząt. Ten  drobny 
przykład  pokazuje jakie nieprzewi-
dywalne skutki wywołuje każde za-
chwianie równowagi w ekosystemie.  

W tym samym okresie Lasy 
Miejskie Warszawa będą prowa-
dzić zabiegi pielęgnacyjne w rejo-
nie ul. Prasowej (kontynuacja), ul. 
Derwida oraz ul. Mszczonowskiej.

Obie Instytucje (Lasy Pań-
stwowe oraz Lasy Miejskie) przeło-
żyły część planowanych zabiegów, 
ponieważ w ostatnim czasie, w 
następstwie silnych wiatrów, które 
przeszły w lutym nad Warszawą, 
musiały przystąpić do  interwen-
cyjnych  wycinek  połamanych  
drzew i zająć się usuwaniem wy-
krotów  zagrażających bezpieczeń-
stwu publicznemu. 

Ścięta sosna opanowana przez jemiołę Źródło: Lasy Miejskie Warszawa
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budowę na terenie Wawra zale-
dwie 5,2 km sieci wodociągowej i 
tylko 2,9 km sieci kanalizacyjnej. 
W przypadku kanalizacji, przy 
takim tempie rozwoju sieci, aby 
wybudować to, co MPWiK obie-
cuje w swoich planach do 2028 
roku, jak można łatwo policzyć, 
potrzebne byłoby nie 6 lat, a nieco 
ponad 6 dziesięcioleci. To dzięsięć 
razy dłużej! 

Trochę lepiej to wygląda w 
odniesieniu do rozwoju sieci wo-
dociągowej, ale przy obecnym 
tempie też potrzebnych jest jesz-
cze kilkadziesiąt lat, aby każdy  
Wawerczyk miał wodę miejską w 
kranie.

W konsekwencji powyższego 
MPWIK średnio co dwa lata ak-
tualizuje swój plan inwestycyjny i 
przesuwa wciąż niezrealizowane  
(w tym także nawet te nierozpo-
częte) projekty na lata następne. 

Widać to zresztą po zapozna-
niu się ze szczegółowym stanem 
realizacji poszczególnych projek-
tów inwestycyjnych na lata 2021-
2028, który MPWiK przedstawił 
w piśmie z 16 lutego br., będącym 
odpowiedzią na moją interpelację 
w tej sprawie (wszystkie etapy in-
westycyjne pokazane są na rysun-
ku poniżej). 

Okazuje się, że w przypadku 
kanalizacji 14% projektów znaj-
duje się na początkowym etapie 

Mimo iż Wawer jest częścią 
Warszawy od 1951 roku, w dal-
szym ciągu duża część miesz-
kańców tej dzielnicy nie posiada 
podstawowej infrastruktury tech-
nicznej, jaką jest sieć kanaliza-
cyjna. Podobny problem dotyczy 
zresztą także sieci wodociągowej, 
co brzmi jeszcze bardziej grote-
skowo, no bo jakże w ogóle moż-
na dzisiaj żyć bez bieżącej wody? 
Nie bez kozery tego rodzaju infra-
strukturę nazywa się „bytową”, de-
terminuje ona przecież podstawo-
wy, jak na dzisiejsze czasy, poziom 
warunków naszego życia.

Żółwie tempo rozwoju
Truizmem jest stwierdzenie, 

że tempo rozwoju infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie dzielnicy Wawer jest wy-
soce niewystarczające. Najlepiej 
wiedzą o tym jednak tylko Ci, któ-
rzy od dziesiątek lat przekonywa-
ni są przez urzędników o tym, że 
„wodę z miasta”, albo „połączenie 
z Czajką” będą mieli już za kilka 
lat. Nowi mieszkańcy bez dostę-
pu do mediów (np. Aleksandrowa 
czy dużej części Radości) często 
wciąż wierzą w zapewnienia, że 
raptem za kilka lat i do nich dotrą 
te przybytki współczesnej cywili-
zacji. 

Aktualny plan inwestycyjny 
miejskiej spółki MPWiK (przyjęty 
uchwałą Rady Warszawy nr XLI-
II/1309/2021 z dnia 14 stycznia 
2021 roku), rzeczywiście prze-
widuje, że do 2028 cały Wawer 
zostanie skanalizowany i objęty 
wodociągami. W tym czasie mia-
łoby zostać wybudowane w naszej 
dzielnicy 190 km sieci kanaliza-
cyjnej i 121 km sieci wodociągo-
wej.

Niestety, według informacji 
MPWIK przedstawionej na po-
siedzeniu Komisji Rozwoju Rady 
Dzielnicy Wawer w dniu 15 lutego 
br., w roku bieżącym planuje się 

INFRASTRUKTURA. Subiektywna ocena przyczyn powolnego tempa rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nie zawsze chodzi o pieniądze
wyłaniania wykonawcy prac pro-
jektowych, a dla aż 45% projektów 
nie podjęto jeszcze jakichkolwiek 
prac. 

Odnośnie rozwoju sieci wo-
dociągowej jest podobnie. 8% 
inwestycji jest dopiero na etapie 
wyboru projektantów, a dla 50% 
projektów inwestycyjnych nie 
podjęto żadnych działań.

Nie ma takich cudów, żeby 
zrealizować plan na kilka najbliż-
szy lat, podczas gdy niespełna w 
60% leży on wciąż odłogiem, bo 
nie rozpoczęło się jeszcze nawet 
projektowanie. Dotychczasowa 
praktyka pokazuje, że etap przy-
gotowawczy dla każdej z inwe-
stycji zajmuje minimum 3 lata, 
ale często jest to wiele więcej niż 
nawet 5 lat.

Pieniądze nie grają roli
Budowa podziemnej infra-

struktury jest bardzo droga, ale 
zgodnie z tezą postawioną w ty-
tule niniejszego artykułu (oraz 
wbrew powiedzeniu, że jak nie 
wiadomo o co chodzi, to z pew-
nością chodzi o pieniądze) to nie 
dostępność środków finansowych 
jest w tym przypadku problemem. 
Miejska Spółka odpowiedzialna 
za rozwój sieci jest wystarczająco 
bogata i ma zapewnione finanso-
wanie dla realizacji uchwalonego 
planu inwestycyjnego. Potwier-

dzał to także prezydent Trzaskow-
ski, kiedy wizytował Wawer na 
początku 2020 roku.   

Jeśli nie o pieniądze chodzi, 
to o co?

MPWiK wyjaśnia bardzo 
często, że infrastrukturę trzeba 
budować po kolei. To zrozumiałe 
i oczywiste, że nie można budo-
wać kanalizacji czy wodociągu 
w oderwaniu od istniejącej sieci. 
MPWiK nie wyjaśnia przy tym 
jednak dlaczego dla wielu pro-
jektów, które dotyczą ulic położo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej sieci, nie podjęto jesz-
cze jakichkolwiek prac przygoto-
wawczych. Wygląda to zatem bar-
dziej na wybieg niż rzeczywisty 
problem. 

Innym problemem wskazy-
wanym subtelnie przez przedsta-
wicieli MPWiK jest niewystarcza-
jąca liczba pracowników, którzy 
zajmują się przygotowywaniem 
inwestycji. I w to jestem w stanie 
uwierzyć. To właśnie etap przy-
gotowawczy i cała związana z tym 
biurokracja jest najbardziej wy-
magająca i czasochłonna. Same 
roboty budowlane są, jak wisień-
ka na torcie, etapem kończącym 
inwestycję. 

Aktualnie przygotowaniem 
inwestycji wodociągowo - kana-
lizacyjnych w Wawrze, według 

informacji MPWiK, zajmuje się 
zaledwie pięciu pracowników tej 
jednostki, z których każdy pro-
wadzi kilkadziesiąt projektów in-
westycyjnych. Czy to rzeczywiście 
nie jest za mały zespół? Gdyby 
większa liczba inwestycji prze-
chodziła do etapu projektowego 
to musiałoby się to w końcu prze-
łożyć się na większą liczbę odcin-
ków sieci w budowie.

Chcieć to móc
O niewystarczającej liczbie 

pracowników zespołu MPWiK 
przygotowującego inwestycje na 
terenie Wawra mówi się od daw-
na. Nic się jednak w tej sprawie 
nie dzieje. Czyżby władzom bra-
kowało woli do jak najszybszego 
zamknięcia tematu dostępności 
miejskiej infrastruktury? Dlacze-
go nie możnaby zwiększyć na jakiś 
czas sił w obszarze przygotowania 
inwestycji, aby jak największą 
liczba projektów przygotować do 
etapu fizycznej realizacji. Żad-
nych innych pomysłów nikt prze-
cież nie ma, a o jakichkolwiek 
propozycjach zmian systemowych 
wewnętrz MPWiK, które skutko-
wałyby przyśpieszeniem tempa 
rozwoju poszczególnych sieci też 
nic nie słychać. 

Na co zatem czekają decyden-
ci? Wygląda na to, że na następ-
ną aktualizację planów inwesty-
cyjnych, kiedy to obiecany wielu 
mieszkańcom dostęp do miejskich 
sieci zostanie po raz kolejny odsu-
nięty w czasie na kolejne lata.

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Źródło: MPWiK
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dowanie sposób na zdrowe życie. 
Metoda została opracowana przez 
japońskiego profesora Hiroakiego 
Tanakę z Uniwersytetu Fukuoka i 
ma swoich naśladowców na całym 
świecie. Slow jogging to lekka ak-
tywność fizyczna, ale wykonywana 
regularnie daje wspaniałe efekty: 
dotlenia organizm, poprawia krąże-
nie i przemianę materii dzięki cze-
mu efektywnie chudniemy, obniża 
poziom glukozy, cholesterolu i nie 
obciąża kolan i stawów. Wiele osób 
po prostu nie lubi biegać, uznaje że 
nie da rady, że ich sprawność jest 
niewystarczająca, ale myślą tu o 
klasycznym bieganiu kojarzonym 
z nieuchronną zadyszką, przyspie-
szonym biciem serca i strugami 
potu. Jeśli tylko spróbują Slow Jog-
gingu to są zachwyceni, zmotywo-
wani bo po prostu dają radę prze-
biec kilka kilometrów z uśmiechem 
na twarzy :) w tempie NIKO NIKO. 
Jest to tempo indywidualne dla 
każdego, zależne od wytrenowania 
i każde jest dobre aby tylko biec. 
Dla przypomnienia tempo naszego 
biegu to w jakim czasie przebie-
gamy kilometr mierzone w [min/
km]. Osoba początkująca przebieg-
nie kilometr w 14-12 minut czyli 
pokona ok. 4-5km/h i będzie to 
truchtanie a wytrenowana w 10-7 
minut czyli pokona ok 6-8km/h. To 
co najważniejsze to mamy biec nie 
doprowadzając do zadyszki, mogąc 
swobodnie rozmawiać i koniecznie 
z uśmiechem na twarzy:). 

Nasze tętno jest wtedy tlenowe 
czyli na poziomie 100-140 uderzeń 
na minutę czyli energię pozysku-
jemy głównie z wolnych kwasów 
tłuszczowych, co z kolei przyczynia 
się do chudnięcia w bardziej efek-
tywny sposób niż podczas szyb-
kiego biegania kiedy to najpierw 
spalamy nasze rezerwy glikogenu, 
a potem dopiero organizm zabiera 
się za tłuszcz. Kolejna zasada Slow 
Joggingu to bieganie w kadencji 
180 kroków na minutę a długość 
kroku to 30-40 cm, a krok zaczyna-
my ze śródstopia. Rekomenduje się 
aby biegać 180 minut w tygodniu 
czyli może być to 6 razy po 30 mi-
nut lub 4 razy po 45 minut, ale naj-
ważniejsze, żeby zacząć i wytrwać i 
niech to będzie na początku 2 razy 
w tygodniu. Pomocna jest w tym 

Konsekwencje 
naszych niekonsekwencji

Nasze zdrowie zależy przede 
wszystkim od nas samych – w co 
najmniej 70% od stylu naszego 
życia. Od tego jak się odżywiamy, 
czy jesteśmy aktywni fizycznie, 
czy prawidłowo oddychamy, czy 
się wysypiamy i jak radzimy sobie 
ze stresem. Mały wpływ mamy na 
jakość powietrza, warunki pracy 
czy geny a szczególnie na nie lu-
bimy „zwalać” winę, a ich wpływ 
na nasze zdrowie jest stosunko-
wo niewielki. Konsekwencją na-
szych złych nawyków jest m.in. 
otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, 
miażdżyca, ale również problemy 
hormonalne, choroby autoimmu-
nologiczne i można by tak wymie-
niać… Niezmiernie cieszy mnie 
jak moi pacjenci, znajomi, przy-
jaciele zmieniają swoje złe nawyki 
co przekłada się na wymierną po-
prawę ich zdrowia.   Zmiana stylu 
życia jest dłuższym procesem i aby 
nasze zdrowe nawyki były trwałe 
pożądana jest konsekwencja. Bę-
dziemy napotykać na trudności, 
pokusy, mogą pojawić się negatyw-
ne emocje i to jest zupełnie nor-
malne. Bardzo pomocna staje się 
grupa, w której łączy nas wspólny 
cel, a wzajemne motywacje pod-
trzymują na duchu.

Jak w ogóle zacząć? 
 Pierwszy krok to wzbudzić w 

sobie motywację, żeby coś się za-
działo. Początek wiosny to dosko-
nały moment do zmiany nawyków. 
Coraz dłuższy dzień, więcej słońca 
sprawiają, że mamy więcej energii 
i chęci do działania. Wykorzystaj-
my ten czas i zacznijmy od ruchu. 
Celowo piszę o ruchu i aktywności 
fizycznej, a nie o treningach spor-
towych, bo wiele osób przeraża już 
samo słowo „trening”. Nie musimy 
biegać w maratonach, żeby być ak-
tywni fizycznie.  

Slow Jogging
skradł moje serce. Jako certyfi-

kowany instruktor tej metody bie-
gania, chciałabym przekonać i zmo-
tywować Was do tej aktywności. 
Slow Jogging to styl biegania, który 
wywodzi się z Japonii. To nie tylko 
sposób biegania, ale także zdecy-

grupa pomagająca nam wytrwać w 
postanowieniu.

Wspólne trenowanie
 Na organizowanych przeze 

mnie cyklicznych wyjazdach za-
wsze jedną z aktywności jest Slow 
Jogging. Potem kontynuujemy bie-
ganie tworząc grupę na Messenger 
czy WhatsApp i „raportujemy” 
nasze treningi oraz motywujemy 
mniej konsekwentne osoby do 
działania. Podczas treningów „na 
żywo” zapoznaję chętnych z tech-
niką biegania, podpowiadam jak 
eliminować błędy mogące spowo-
dować kontuzje lub jak spowo-
dować, aby bieganie przynosiło 
oczekiwane efekty. Bardzo reko-
menduję wspólne treningi w lesie 
- szczególnie iglastym, bogatym w 
olejki eteryczne, głównie fitoncy-
dy (takie leśne, lotne antybiotyki, 
gdyż wykazują działanie grzybo- i 
bakteriobójcze oraz hamujące roz-
wój wirusów). 

Moim pragnieniem jest po-
pularyzacja Slow Joggingu wśród 
mieszkańców Wawra. Do zobacze-
nia na leśnej drodze po zdrowie w 
rytmie slow!

Justyna Stępniewska, dietetyk 
kliniczny, www.biolook.pl

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. Slow Jogging jako alternatywa dla opornych. 

Siła zdrowych nawyków
Tyle napisano już o zdrowych nawykach - jak widać ciągle nie dość. Bardzo chętnie 

sięgamy do artykułów o zdrowym stylu życia i na tym często się kończy. Dlaczego tak się 
dzieje, że temat własnego zdrowia odkładamy „na potem”? Jesteśmy zbyt leniwi, zapraco-
wani a może brak nam motywacji? Zawsze znajdziemy jakąś wymówkę. 

Od 24 kwietnia zapraszam na bezpłatne treningi „na żywo”. 
Proszę zaglądać na profil      Biolook Justyna Stępniewska, 

gdzie zamieszczę info o wydarzeniu. 
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mie, w  Izraelu, który stał się kre-
sem jej ucieczki.

Od kiedy poznałam treść 
wspomnień Pniny Srebrnik, uwa-
żałam, że należy je upublicznić, 
choć autorka nie życzyła sobie tego 
za swojego życia.  Jej losy wpisują 
się w  tragedię Żydów, przypomi-
nają grozę okupacji niemieckiej. 
Ukazują ból, jaki sprawia pamięć.  

Jestem wdzięczna pani Irenie 
Rogowskiej, że podjęła wielki trud 
wcielenia się w rolę kobiety, która 
niczym nie zawiniła, nie zasłużyła 
na to, aby stracić wszystko, ocaliła 
jedynie życie. I pamięć, która drę-
czyła ją tak, jak dręczy nadal wiele 
ofiar nazizmu.

Jej opowieść rodzi pytanie, jak 
by każdy z nas sprawdził się w tych 
okrutnych czasach. Spróbujmy po-
stawić się w jej sytuacji i w sytuacji 
ludzi, którzy jej pomagali. Zasta-
nowić się, jaka byłaby wtedy war-
tość naszego człowieczeństwa?

Pnina Srebrnik była jedną 
z  nas, chociaż my, twórcy tego 

Dawno, dawno temu było so-
bie żydowskie miasteczko-letnisko. 
Tu też niemieccy nadludzie zor-
ganizowali getto, aby tak upodlić 
Żydów, aby przestano ich uważać 
za ludzi, aby łatwiej ich było zabi-
jać, przejmować ich domy i mająt-
ki. Pamięć o  tym jest bolesna, bo 
w  tym procesie uczestniczyli też 
niektórzy Polacy i właśnie sprawie 
pamięci poświęcony jest mono-
dram zatytułowany „Ocalona. Nie-
zwykłe przypadki Pniny Srebrnik”.

Kim była Pnina Srebrnik? 
Mieszkała w  Warszawie, ale jej 
willa-pensjonat znajdowała się 
w gminie Letnisko Falenica, blisko 
stacji w Michalinie. Bywała tu w le-
cie z  mężem i  synem i  stąd prze-
niosła się do falenickiego getta, 
uważanego za bardziej bezpieczne 
niż warszawskie. W  Falenicy zgi-
nęli jej mąż i syn oraz siostrzenice, 
stąd uciekała, aby ocalić życie. Jak 
się jej to udało – dowiadujemy się 
ze świadectwa złożonego w  1964 
roku w  Yad Vashem, w  Jerozoli-

FALENICA. Scena kulturoteki zaprasza na monodram.

Kim była Pnina Srebrnik?
spektaklu, podczas Holocaustu by-
liśmy małymi dziećmi. Nie mamy 
powodu, aby czuć się winnymi, 
ale możemy pamiętać i  wyciągać 
wnioski. 

Kiedy zaczynaliśmy przygoto-
wania do wystawienia tego mono-
dramu, nie sądziłam, że tak szybko 
przyjdzie na nas znowu czas próby. 
Podczas ostatniej wojny pomaga-
nie ofiarom prześladowań wyma-
gało bohaterstwa. Dzisiaj sytuacja 
jest inna ale też wymaga wyrze-
czeń. Może większych niż możemy 
się spodziewać. Mam nadzieję jed-
nak, że tej próbie sprostamy lepiej 
niż 80 lat temu.

Premiera odbędzie się w  fa-
lenickiej Kulturotece 9 kwietnia 
2022 r. o  godz. 17.00, a  kolejny 
spektakl – 30 kwietnia tamże 
(oraz 9 maja w Kulturotece w Ra-
dości). Spektakl jest przygotowy-
wany pod patronatem Falenickie-
go Towarzystwa Kulturalnego.

Barbara Wizimirska

W  trakcie toczącej się 
w Ukrainie wojnie, strażacy ratu-
ją ludzi z płonących i zawalonych 
budynków, gaszą pożary próbu-
jąc ocalić resztki majątku. Często 
w  trakcie akcji funkcjonariusze 
znajdują się pod ostrzałem, a  ich 
sprzęt jest niszczony. Niestety 
wielu strażaków zostało rannych, 
niektórzy zginęli. Polscy strażacy 
będą nadal wspierać swych ukra-
ińskich przyjaciół i  nie zostawią 
ich bez pomocy.

OSP Radość włączyła się 
również do zbiórki żywności dla 
uciekającej przed wojną ludności 
ukraińskiej. Dzięki Państwa za-
angażowaniu i pomocy mogliśmy 
zebrać znaczącą ilość jedzenia, 
które zostało przekazane naszym 
sąsiadom na dworcach i  na gra-
nicy. O  wszystkich pomocowych 
działaniach będziemy informo-
wać na bieżąco. 

Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza

W  miniony weekend po co-
vidowej wymuszonej przerwie, 
wznowiono spotkania Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. Dzię-
ki staraniom opiekuna MDP i za-
rządu OSP młodzi strażacy zostali 
wyposażeni w  mundury i  hełmy. 

Pomagamy Ukrainie
W  bieżącym miesiącu Pań-

stwowa Straż Pożarna m.st War-
szawy wraz z  Ochotniczymi Stra-
żami Pożarnymi realizuje działania 
związane z  pomocą dla uchodź-
ców. Nasze działania polegają mię-
dzy innymi na:

 ■ Zapewnieniu transportu do 
punktów recepcyjnych,

 ■ Udzielaniu informacji o moż-
liwych kierunkach przemiesz-
czania,

 ■ Realizacji zadań w  zakresie 
udzielania Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy,

 ■ Koordynacja innych zadań 
związanych z  kryzysem mi-
gracyjnym.
Ponadto, jednostki PSP i OSP 

przekazują za naszą wschodnią 
granicę znaczną ilość sprzętu stra-
żackiego oraz wozy bojowe dla 
Ukraińskich strażaków. Druhowie 
z  OSP Radość również włączy-
li się do akcji. Przekazaliśmy ze 
swoich zapasów hełmy, armatu-
rę wodno-pianową oraz buty do 
działań pożarniczych. Przekaza-
ny asortyment trafił do Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Warszawie, która to 
przetransportowała go do jedno-
stek z Ukrainy. 

Warto zaznaczyć, że spotkania 
MDP są darmowe a  wszystkie 
koszty jej funkcjonowania pokry-
wa OSP z własnych środków. 

Na ostatnich zajęciach mło-
dzi strażacy ćwiczyli podstawy 
pożarnictwa tj. musztrę oraz roz-
wijanie linii gaśniczych. Z  tego 
miejsca chcielibyśmy zaprosić 
młodzież i  dzieci zainteresowa-
ne działalnością straży pożarnej. 

Zajęcia są bezpłatne i prowadzo-
ne przez strażaków-ratowników 
OSP. Jest to znakomite miejsce 
do nauki praktycznych umiejęt-
ności, jak również krzewienia 
w  młodych ludziach patrioty-
zmu, etosu pracy, przyjaźni i ho-
noru. Wszystkie chętne osoby za-
praszamy do śledzenia kolejnych 
artykułów gdzie będą podawane 
informacje o  rekrutacji i  zbiór-

kach. Osoby zainteresowane już 
teraz zapraszamy do kontaktu 
poprzez naszą stronę na porta-
lu społecznościowym facebook 
(www.facebook.com/ospradosc) 
lub mailowo pod adresem ospra-
dosc@wp.pl. 

Stanisław Rybicki
OSP Radość

              Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Radość podczas ćwiczeń

Z NOTESU STRAŻAKÓW
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

W Radości przy stacji na ulicy Wspomnień...
tor kontroli skarbowej w Warszawie. 
Teren należał poprzednio do pani 
Maciejewskiej, ulica nosiła nazwę 
Lisa Kuli, później Klonowa (potem 
Ulanowska 33, a  obecnie Wspo-
mnień – P.G.). Dom zachował swój 
pierwotny charakter, można wy-
raźnie zauważyć konstrukcję ścian 
z  grubych drewnianych bali. Był 
on zamówiony w  fabryce domów 
tego typu w Pułtusku, przywieziony 
i  zamontowany. Obecnie mieszka 

w  nim pani Goławska, której pra-
dziadem był brat Kazimierza Horo-
szewicza, Stanisław. Rodzina używa-
ła również nazwiska Chorosiewicz.
Matka pani Goławskiej pracowała 
w  sąsiedztwie, w  Biofarmie dokto-
ra Malickiego od roku 1947 aż do 
zamknięcia firmy 31 grudnia 1949 
roku.

Korzystałem z: „Andrzej Lech 2016 
„W Radości przy stacji 1920-51”

 Na terenie osiedla Radość za-
chowało się najwięcej przykładów 
drewnianego budownictwa letnisk 
falenickich. Wiele z tych domów jest 
w  całkiem niezłym stanie, głównie 
dlatego, że po dziś dzień pozostały 
w  rękach prawowitych właścicieli 
lub ich spadkobierców. Pozostałe, 
nieliczne, są w  zasobach komunal-
nych dzielnicy i  przetrwały bo są 
zamieszkałe.

Opisywaliśmy w  tej rubryce 
wiele z  okolicznych drewniaków, 
część z nich być może czasem nieco 
na wyrost tytułując „świdermajera-
mi”, ale w przypadku domu przy ul. 
Wspomnień 33 w Radości nie ma to 
większego znaczenia ponieważ, wpi-
sując w 2012 roku na listę gminnej 
ewidencji zabytków, „szlachectwo” 
nadał mu stołeczny konserwator.

Wielokrotnie obok tego domu 
przejeżdżając, obchodząc, zagląda-
jąc, dzwoniąc i  pukając, wreszcie 
- pewnego marcowego popołudnia 
- zastałem bramę uchyloną, a stoją-
cy na podwórku samochód zdradzał 
czyjąś obecność.

Wkrótce, z górnej werandy wy-
chyliły się w  moim kierunku dwie 
zaciekawione głowy. Tak poznałem 
parę młodych, nowych - jak się oka-
zało - gospodarzy posesji którzy, jak 
sami orzekli: „dom niedawno odzie-
dziczyli i  zamierzają się właśnie do 
niego wprowadzić”. Nie żartowali 
– z wnętrza dobiegały odgłosy czyn-
ności remontowych, a posesję prze-
cinał świeży wąski wykop (jak się 
okazało - pod rurę kanalizacyjną). 
Szanując intymność nowych właści-
cieli, witając ich chlebem i solą w na-
szej gościnnej krainie lasów, dzików 
i  zabudowy łanowej uznałem, że 
zamiast przesłuchania na okolicz-
ność ważnych treści, zacytuję krótką 
historię tego drewniaka ze znanej 
publikacji autorstwa Andrzeja Le-
cha „W  Radości przy stacji „1920-
51”:w Ten piętrowy dom drewniany 
(…) wybudował przybyły z Pułtuska 
w roku 1928 Kazimierz Horoszewicz 
(1868-1954). Pracował jako inspek-

Autor akwareli: 
Radosław Maciej Kakareko - absol-
went Wydziału Architektury PW 
gdzie doskonalił warsztat studiując 
m.in. rysunek i  malarstwo, członek 
Związku Artystów Polska Sztuka 
Użytkowa. Tematem wiodącym jego 
akwareli jest architektura i  pejzaż 
miejski - głównie Wenecji i  Białe-
gostoku. Maluje również portrety 
i martwe natury. 
     R.Kakareko.akwarele

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W lutym 2018 r.
rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej 
cykl publikacji dotyczących spuś-
cizny E.M. Andriollego na terenie 
dzielnicy Wawer. W  każdym kolej-
nym numerze znajdziecie Państwo 
inny budynek, prezentowany w  for-
mie akwareli/rysunku. Możecie je 
typować sami: p.grzegorczyk@gaze-
tawawerska.pl, najlepiej z jakimś opi-
sem, historią związaną z budynkiem 
lub/oraz z działką na której stoi. 
Dzisiaj prezentujemy – już po raz 
37– drewniaka z ul. Wspomnień 33 
w Radości.



KliniKa 
MiĘDZYlESiE 
rehabilitacja jakiej potrzebujesz

POMAGAMY OSOBOM
 po urazach i z chorobami układu ruchu

 po kontuzjach sportowych

 po zabiegach operacyjnych

 po długotrwałym leczeniu na oddziałach 
intensywnej terapii

 po wypadkach oraz zatrzymaniu krążenia

 po urazach mózgu

 po udarze lub zawale

 z chorobami przewlekłymi i dysfunkcjami

 po przebytym Covid-19

 dzieciom i młodzieży z wadami postawy

 wymagającym profesjonalnego i medycznego 
zabezpieczenia w procesie odchudzania

Ty lub bliska osoba musicie pilnie rozpocząć rehabilitację 
neurologiczną lub ortopedyczną? 

Kontuzja wyłączyła Cię z treningów?

Masz problemy z kręgosłupem? 

Oferujemy pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta wymagającego 
usprawniania na każdym etapie powrotu do sprawności - począwszy od wypisu ze szpitala 
leczącego ostrą fazę choroby, poprzez pobyty stacjonarne w szpitalu, rehabilitację hybrydową 
łączącą pobyt w Klinice z usprawnianiem w domu, rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych 
dla osób, które nie wymagają już całodobowej opieki medycznej oraz rehabilitację w domu 
pacjenta.

NASZE ATUTY
 Możliwość realizacji zabiegów bez 
oczekiwania w kolejce, w dogodnym 
terminie, na umówioną godzinę

 Nowoczesne zrobotyzowane urządzenia 
terapeutyczne, dające szybkie efekty 
oraz dostarczające na bieżąco informacji 
o tym, co się dzieje w Twoim organizmie

 Wykwalifikowany personel 
z wieloletnim doświadczeniem

 Innowacyjna diagnostyka, umożliwiająca 
szybkie i precyzyjne mierzenie 
dolegliwości ruchowych

Jeśli cierpisz z powodu 
poniższych schorzeń,  
zadzwoń do nas!
 bóle kręgosłupa
 dyskopatie
 choroba zwyrodnieniowa stawów 
obwodowych i kręgosłupa

 bóle stawów barkowych, ścięgna Achillesa, 
ścięgien rzepki

 zapalenie okołostawowe ścięgien, torebek 
stawowych, mięśni

 stany po zabiegach operacyjnych

 łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano 
skoczka

 zapalenia stawów: reumatoidalne, 
zesztwyniające, łuszczycowe

 dna moczanowa
 zespól Sudecka
 niedowłady spastyczne kończyn
 ostroga piętowa
 zapalenie powięzi podeszwowej stopy
 obrzęki limfatyczne

im wcześniej rozpoczniesz 
rehabilitację, tym lepsze będą  
jej efekty.

ZapraSZaMY

 +48 22 150 15 50   miedzylesie@orpea.pl  www.clinea.pl/miedzylesie-rehabilitacja
Klinika rehabilitacyjna Międzylesie  ul. Mrówcza 124, 04-697 Warszawa


