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 BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES
Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, na ¿ycie dla osób
fizycznych i dla firm.
Proponujemy:
Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ.
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek
samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.
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Warszawa Targówek
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa
tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
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Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Lustro Pi³sudskiego
Z dr Grzegorzem Nowikiem, autorem ksi¹¿ki „Zanim z³amano „Enigmê”…, polski radiowywiad podczas wojny z
bolszewick¹ Rosj¹ 1918-1920”, o sensacyjnym odkryciu
z³amania bolszewickich szyfrów przez polskich kryptoanalityków rozmawia Joanna
Kiwilszo.
11. XI. 1918 r. w Compiegne
pod Pary¿em dosz³o do podpisania zawieszenia broni na
Froncie Zachodnim oraz kapitulacji Niemiec. Wczeœniej za³ama³o siê imperium rosyjskie i
Austro-Wêgry. Z I wojny œwiatowej wszyscy trzej zaborcy ziem
polskich wychodzili pokonani.
Ich klêska stwarza³a niepowtarzalne, historyczne warunki do
odrodzenia polskiej pañstwowoœci. Najwa¿niejszym problemem
odradzaj¹cego siê pañstwa by³o
ustalenie i obrona granic. W œlad
za wojskami niemieckimi wycofuj¹cymi siê z terenów wschodnich pod¹¿a³y na zachód od-
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy
oraz Akcja Katolicka
przy Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny ul. Klasyków 21
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na uroczystoœci zwi¹zane ze

Œwiêtem Niepodleg³oœci
które odbêd¹ siê w dniu 11 listopada
Program uroczystoœci:
VIII Bieg Niepodleg³oœci
Tereny leœne przy
Klubie „Dziki Zak¹tek” ul. Chlubna 1a
11.15 Uroczyste otwarcie
VIII Biegu Niepodleg³oœci
11.30- 13.30 Bieg w poszczególnych
kategoriach
14.00 Uroczyste zakoñczenie
Rozdanie nagród

Uroczystoœci patriotyczne
Akcja Katolicka przy Parafii
Narodzenia NMP ul. Klasyków 21
18.00 Msza Œw. w intencji Ojczyzny
18.45 Koncert z udzia³em
Towarzystwa Œpiewaczego „Harfa”
19.30 Apel Poleg³ych z udzia³em
Kompanii Reprezentacyjnej WP
oraz sk³adanie wieñców

dokoñczenie na str. 6
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Dlaczego œwiêtujemy
11 listopada?
W 1918 roku nie by³ to dzieñ,
w którym Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ – sta³o siê to kilka tygodni wczeœniej. 11 listopada 1918 roku okaza³o siê natomiast, ¿e Polacy odzyskan¹
niepodleg³oœæ utrzymaj¹, a
wolna Polska nie bêdzie jedynie sezonowym pañstwem.
Polska straci³a niepodleg³oœæ
w 1795 roku, gdy podzielono j¹
pomiêdzy Rosjê, Prusy i Austriê.
Z dawnej Rzeczpospolitej nie
pozosta³o nic! PóŸniej pañstwo
polskie kilkakroæ by³o odbudowywane: w 1806 roku Cesarz
Francuzów Napoleon stworzy³
Ksiêstwo Warszawskie, które w
1815 roku sta³o siê Królestwem
Polskim. Wówczas przywrócono Polakom króla – zosta³ nim
car rosyjski Aleksander. Wiêkszoœci Polaków wybór ten przypad³ do gustu. Aleksander, a potem jego nastêpca Miko³aj I, byli
w³adcami, pod których rz¹dami,
Królestwo Polskie prze¿ywa³o
prawdziwy rozkwit gospodarczy,
spo³eczny i kulturalny. Wkrótce
jednak dosz³o do Powstania Listopadowego, po którego st³umieniu car ograniczy³ samodzielnoœæ Królestwa Polskiego.
Niestety, zanim uda³o siê wyjœæ
z kryzysu spowodowanego Powstaniem Listopadowym, wybuch³o kolejne powstanie – Styczniowe. Tym razem gniew cara
by³ sro¿szy – Królestwo Polskie
przesta³o istnieæ.
Jednak w tym samym czasie,
w którym car likwidowa³ Królestwo Polskie, powstawa³o kolejne pañstwo Polaków – cesarz
austriacki by³ równie¿ Królem
Galicji i Lodomerii, czyli ziem
wokó³ Halicza i Lwowa (oraz
Krakowa). Od 1867 roku Polacy mieszkaj¹cy w Galicji – „zaborze” austriackim – mieli takie
same prawa i cieszyli siê niemal takimi samymi wolnoœciami jak we wspó³czesnej Polsce.
Gdy w 1914 roku wybuch³a I
Wojna Œwiatowa, ziemie zamieszka³e przez Polaków by³y
podzielone pomiêdzy trzy pañstwa. Szczêœliwym zrz¹dzeniem losu pañstwa te sta³y siê
przeciwnikami. Liczono na to,
¿e jeœli wojnê wygra Rosja, zagarnie resztê naszych ziem i
stworzy z nich pañstwo pod
w³adz¹ cara. Jeœli wygraliby Austriacy, powsta³aby najprawdopodobniej potrójna monarchia
Austro-Wêgiersko-Polska, z cesarzem Franciszkiem Józefem
jako królem Polski. Sojusznicy
Austrii – Niemcy wydawali siê
niezainteresowani naszymi ziemiami – jednak przebieg wojny
zadecydowa³, ¿e to oni zadecydowali o losach naszego kraju.
Gdy w sierpniu 1915 roku
Niemcy zajêli Warszawê, podjêli decyzjê o odbudowie Polski.
5 listopada 1916 roku wydano
akt oznajmiaj¹cy odbudowê
Królestwa Polskiego, utworzonego z czêœci zaboru rosyjskiego. Od tego momentu zaczê³o
siê powstawanie polskich instytucji pañstwowych – rz¹du, ad-

ministracji, policji, a przede
wszystkim wojska. Otworzono
zakazane przez Rosjan polskie
szko³y, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
Uniwersytet Warszawski, zaczê³y dzia³aæ polskie szko³y oficerskie – rozpoczê³a funkcjonowanie Rada Regencyjna – namiastka polskiego parlamentu.
To w 1916 roku zaczê³o siê budowanie niepodleg³ego pañstwa polskiego.
Gdy dwa lat póŸniej – jesieni¹ 1918 roku – I wojna œwiatowa zmierza³a ku koñcowi, wszyscy Polacy byli pewni, ¿e Niemcy i ich sojusznicy przegrali. 7
paŸdziernika Rada Regencyjna
Królestwa Polskiego og³osi³a
niepodleg³oœæ Polski i zbuntowa³a siê przeciw Niemcom:
aresztowano niemieckiego gubernatora Warszawy genera³a
Beselera, a nastêpnie przez radio og³oszono zerwanie wszelkich zwi¹zków z Cesarstwem
Niemieckim. Niemcy byli tak
s³abi, ¿e nie zareagowali.
Tymczasem na innych terenach tak¿e organizowa³y siê
polskie w³adze. 19 paŸdziernika powsta³a Rada Narodowa
Ksiêstwa Cieszyñskiego. 28
paŸdziernika powiod³o siê antyaustriackie powstanie w Krakowie. B³yskawicznie pozamykano cesarskich urzêdników i rozpoczêto tworzenie polskiej administracji. 7 listopada w Lublinie powsta³ opozycyjny wobec
Rady Regencyjnej Tymczasowy
Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej. W pocz¹tkach listopada
Polska nie doœæ, ¿e by³a wolna,
ale istnia³a w kilku postaciach...
Mog³o siê to skoñczyæ tragicznie – Ukraiñcy, którym
Niemcy tak¿e odbudowali pañstwo, nie dali rady dojœæ ze
sob¹ do porozumienia i wzajemne walki pomiêdzy czterema ukraiñskimi rz¹dami doprowadzi³y do tego, ¿e Ukrainê
zajêli bolszewicy. Mo¿liwy by³
te¿ scenariusz powstania kilku
pañstw, w których jêzykiem
urzêdowym by³by jêzyk polski
– tak sta³o siê po pierwszej wojnie œwiatowej z odzyskuj¹cymi
niepodleg³oœæ pañstwami arabskimi, które – pomimo wielu
prób – nie zdo³a³y siê zjednoczyæ. Mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e tak, jak dziœ istniej¹ Rumunia i Mo³dawia, tak mog³yby istnieæ Republika Polska –
ze stolic¹ w Warszawie oraz
Republika Polskiej Galicji – ze
stolic¹ w Krakowie.
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET
Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41
0600-925-147

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe
Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

11 listopada 1918 roku sprawi³,
¿e scenariusz taki siê nie ziœci³.
10 listopada przyjecha³ do
Warszawy (wypuszczony dzieñ
wczeœniej z niemieckiego wiêzienia) Józef Pi³sudski. Ten m¹¿
stanu jeszcze przed wojn¹
przewidzia³, jak potocz¹ siê jej
losy: najpierw Niemcy pokonaj¹
Rosjê, a nastêpnie sami ulegn¹
przewadze Francji i Wielkiej
Brytanii. Zgodnie ze swoimi
przewidywaniami pocz¹tkowo
popar³ Austriaków i Niemców,
organizuj¹c ochotnicze Legiony
Polskie i umiejêtnie prowadz¹c
negocjacje doprowadzi³ do wydania wspomnianego aktu 5 listopada 1916 roku. Nastêpnie
– wiedz¹c, ¿e Niemcy nie mog¹
zaoferowaæ nic wiêcej, doprowadzi³ do tego, ¿e Legiony zosta³y rozwi¹zane, a on sam znalaz³ siê w niemieckiej niewoli. W
taki oto sposób sta³ siê wrogiem
Niemców i Austriaków, a tym
samym sojusznikiem Francuzów – którzy wojnê wygrali.
11 listopada 1918 roku Rada
Regencyjna przekaza³a Józefowi Pi³sudskiemu w³adzê nad
Wojskiem Polskim – a wszystkie
inne polskie rz¹dy (m.in. lubelski,
krakowski, cieszyñski, lwowski –
nied³ugo potem i poznañski)
uzna³y jego zwierzchnictwo. Jednoœæ Polski zosta³a uratowana.
I dlatego œwiêtujemy 11 listopada.
T. Paw³owski

Pieœñ Niepodleg³oœci
Józef Pi³sudski opuœci³ 9 listopada 1918 roku wiêzienie w
Magdeburgu. Dwa dni póŸniej,
11 listopada stan¹³ w Warszawie daj¹c Polakom nadziejê na
w³asne pañstwo. Dzieñ ten od
1937 roku w Polsce jest obchodzony jako Œwiêto Niepodleg³oœci. Z tymi wydarzeniami
splot³a siê równie¿ doœæ pokaŸna liczba pieœni patriotycznych.
Oto jak ten dzieñ opisywa³ w
swoim „Pamiêtniku” poeta, by³y
legionista Pi³sudskiego, W³adys³aw Broniewski, przebywaj¹cy w tych dniach w Warszawie:
(…) Dwa dni = sto lat. Chcê
napisaæ coœ m¹drego na ten
temat, ale w g³owie mi siê krê-

ci. Wczoraj w nocy prawie nic
nie spa³em. Strza³y, krzyki.
Niemcy bez broni – gdzie pojawi¹ siê z broni¹, s¹ natychmiast rozbrajani. A najwa¿niejsza rzecz, ¿e Komendant w
niedzielê rano wróci³. Teraz
chocia¿ wiadomo, czego siê
trzymaæ. Ca³y gmach ucisku
run¹³ w ci¹gu jednego dnia…
Piszê przy akompaniamencie
strza³ów na Bielañskiej.
Sytuacja, jak¹ zasta³ Pi³sudski w kraju, by³a rozpaczliwa.
Kraj ca³y zdewastowany i spustoszony przez wroga, zniszczony przez 123 lata zaborów.
Koñczy³a siê I wojna œwiatowa,
pola uprawne le¿a³y w wiêk-

Wielkie wybory
Czas miêdzy œwiêtami: 1 listopada i 11 listopada sprzyja
myœleniu o sprawach powa¿nych i wielkich, takich jak wartoœci, którymi ludzie kieruj¹ siê
w ¿yciu. Przewodnikiem dla poszukuj¹cych odpowiedzi na pytania z tej dziedziny mo¿e byæ
ksi¹¿ka „Odyseusz czy playboy? Kulturowa Odyseja cz³owieka”. Jej autorem jest Józef
¯yciñski, arcybiskup metropolita lubelski, filozof, teolog, cz³onek Papieskiej Rady Kultury,
autor wielu ksi¹¿ek. W najnowszej wybra³ Odysa jako symbol
wiernoœci. Gdy skoñczy³a siê
wojna o Trojê, bohater musia³
podj¹æ decyzjê: wracaæ czy nie.
Przed takim samym dylematem
stanê³o wspó³czesne pokolenie
– wykorzenione, zagubione.
„Europa po zburzeniu muru berliñskiego pod wieloma wzglêdami mo¿e kojarzyæ siê z Hellad¹ po zdobyciu Troi.”
„Jak Odys, jesteœmy wêdrowcami, maj¹cymi coœ z ojczystej
Itaki: piêkna, m¹droœci, sensu.
Wiele sytuacji wysz³o daleko
poza nasz¹ wyobraŸniê. Moje
zadanie – odbudowaæ nadziejê”
– powiedzia³ bp ¯yciñski na
konferencji w Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia. Ksi¹¿kê
sw¹ adresuje nie tylko do ludzi
wierz¹cych; do archipelagu
wra¿liwych serc, które maj¹ indywidualny tok szukania Boga.

„Hellada znajduje w Galilei swe
ewangeliczne dope³nienie. Mam
nadziejê, ¿e nie zniechêci to do
lektury tych, którzy nie identyfikuj¹ siê z ¿adnym koœcio³em, lecz
staraj¹ siê uczciwie i z du¿ym samozaparciem poszukiwaæ trudnych duchowych wartoœci”.
Na kartach ksi¹¿ki mo¿na
znaleŸæ odniesienia do dorobku uczonych z ró¿nych dziedzin: biologiczn¹ odysejê gatunku homo sapiens, nawi¹zanie do dzie³ Miko³aja Kopernika, Karola Darwina, Alberta Einsteina, Dymitra Mendelejewa,
socjobiologa Edwarda O. Wilsona, bioetyka Petera Singera.
Autor przywo³uje te¿ inne wielkie nazwiska. „Gdyby dziœ in¿ynier August Comte móg³ zobaczyæ, co pozosta³o z jego marzeñ o powszechnym szczêœciu, niesionym przez cywilizacjê naukowo-techniczn¹...Gdyby dziœ doktor Karol Marks móg³
sprawdziæ, w jaki sposób budowano sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ na podstawie programu
partyjnego, który W³odzimierz
Lenin sporz¹dzi³ dla œrodowisk
uznanych za awangardê proletariatu...Byæ mo¿e, klasycy wielkich utopii musieliby wyæ razem
z Cioranem, by zag³uszyæ tragizm rozdarcia miêdzy z³udzeniami a rzeczywistoœci¹.”
Jako zachêta do w³asnych
przemyœleñ niech pos³u¿¹ ko-

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. 674-66-06, 674-19-02

lejne cytaty z ksi¹¿ki „Odyseusz czy playboy”
„W urynkowionej kulturze
gubimy te istotne sk³adniki naszego dziedzictwa, w których
wyra¿a³a siê bezinteresowna
fascynacja piêknem, altruistyczna mi³oœæ bliŸniego czy
inferencje logiczne, prowadz¹ce w œwiat ukrytego sensu.”
„Odwa¿ne podjêcie pytania o
obecnoœæ najwy¿szych duchowych wartoœci w ¿yciu pokolenia postmoderny mo¿e ³¹czyæ
siê z lêkiem, ¿e jest to zadanie
zbyt ambitne i zbyt trudne. W
odrzuceniu tego, co ³atwe i p³ytkie, odnajdujemy jednak œwiadectwo najg³êbszych wartoœci.”
„Nie wszyscy lubi¹ wyprawy
w duchowe Himalaje. Mo¿na
przecie¿ wybraæ alternatywn¹ filozofiê ¿ycia, w którym nastrojowy spacer po deptaku stanowi interesuj¹c¹ mo¿liwoœæ dla
kogoœ, kto wyszed³ z kawiarni i
za chwilê pójdzie do kina.
Wszelkie rozterki typu „byæ albo
nie byæ” mo¿na przecie¿ sprowadziæ do poziomu „jeœæ albo
nie jeœæ”, „bawiæ siê czy siê nie
bawiæ”. Jeœli lektura ta znu¿y
szukaj¹cego atrakcji czytelnika,
mo¿e on poszerzyæ zakres
swych zainteresowañ, siêgaj¹c
po kolorowe numery „Playboya”,
które poprawi¹ mu samopoczucie, i¿ mieœci siê w nurcie istotnych przemian kulturowych”. K.

szoœci od³ogiem. Politycy sk³óceni, podzieleni na wiele drobnych partii, a do g³osu zaczê³a
dochodziæ, id¹ca od wschodu,
„czerwona zaraza”.
11 listopada 1918 roku Rada
Regencyjna, dzia³aj¹ca w Warszawie, przekaza³a Pi³sudskiemu naczelne dowództwo
wojsk, a trzy dni póŸniej przelewa na niego ca³¹ zwierzchni¹ w³adzê pañstwow¹. Pi³sudski zostaje Naczelnikiem Pañstwa – przed nim jak i przed
ca³¹ Polsk¹ krwawe i d³ugie
walki o kszta³t granic.
Z okresem walk o niepodleg³oœæ wi¹¿¹ siê pieœni nios¹ce
patriotyczne przes³anie. Do najbardziej znanych mo¿na zaliczyæ „Kadrówkê”: Raduje siê
serce, raduje siê dusza, Gdy
pierwsza kadrowa na Moskala
rusza. Oj da, oj da dana, kompanio kochana, Nie masz to jak
pierwsza, nie! Chocia¿ do Warszawy mamy d³ug¹ drogê, Ale
przecie¿ dojdziem, byleby iœæ w
nogê. Oj da, oj da dana, kompanio kochana, Nie masz to jak
pierwsza, nie!, oraz „Marsz
Pierwszej Brygady”: Legiony
to ¿o³nierska nuta, Legiony to
ofiarny stos, Legiony to ¿o³nierska buta, Legiony to straceñców los. My Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada, Na stos
rzuciliœmy, Nasz ¿ycia los, Na
stos, na stos! Pierwsze zwrotki
tej drugiej pieœni powsta³y w
1917 roku, w czasie I wojny
œwiatowej. Œpiewane by³y przez
legionistów. Pieœñ ta uznawana
w dwudziestoleciu miêdzywojennym za oficjalny hymn Wojska Polskiego mia³a te¿ szanse zostaæ Hymnem Pañstwowym. Ostatecznie, w 1927 roku,
oficjalnie zatwierdzono zwyciêski „Mazurek D¹browskiego”.
Chyba ka¿dy kraj na œwiecie
ma swoje œwiêto narodowe, a
wydaje siê, ¿e najbardziej znanym jest Dzieñ Niepodleg³oœci
hucznie obchodzony przez
Amerykanów 4 lipca. W Stanach
Zjednoczonych ma³e dziecko
wie, kim jest Waszyngton spogl¹daj¹cy z jednodolarówki, w
prawie ka¿dym filmie akcentowany jest patriotyzm, a wiekowa konstytucja jest traktowana
niemal z tak¹ sam¹ czci¹ jak
Biblia. I choæ mo¿e trudno w
Polsce o przepych, pompê i istne uwielbienie dla okolicznoœciowych gad¿etów zwi¹zanych
z uroczystoœciami, to jednak w
treœci nasza kultura nie ma sobie równych. Tylko w Polsce tak
³atwo w pieœniach o niepowtarzalne po³¹czenie patriotyzmu,
humoru, mi³oœci i cwaniackich
odzywek bagatelizuj¹cych widmo œmierci, na przyk³ad: Przybyli u³ani pod okienko, Przybyli
u³ani pod okienko, Pukaj¹, stukaj¹, puœæ panienko! Pukaj¹,
stukaj¹, puœæ panienko!, czy te¿:
Wojenko, wojenko, có¿eœ ty za
pani, ¯e za tob¹ id¹, ¿e za tob¹
id¹ ch³opcy malowani. Jedyny
szkopu³ w tym, ¿e tak czêsto
„cudze chwalimy, a swego nie
znamy”.
Na koñcu warto wspomnieæ
jeszcze o jednym mi³ym akcencie. Otó¿ Józef Pi³sudski po powrocie z internowania pierwsze
swe kroki skierowa³ oczywiœcie
do ¿ony Aleksandry, która w
tym czasie mieszka³a… na
Pradze.
Adam Praski

XXXVIII Sesja Pragi Pó³noc

PiS bierze wszystko
XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, w trakcie której obchodzono 211 rocznicê
Rzezi Pragi, odby³a siê po po³udniu 4 listopada w podziemiach Katedry Œw. Floriana.
Uroczystoœæ obecnoœci¹ swoj¹
zaszczyci³ Jego Eminencja Biskup Diecezji Warszawsko Praskiej S³awoj Leszek G³ódŸ.
W jej trakcie przypomniano o
wymordowaniu cywilnej ludnoœci Pragi przez rosyjsk¹ armiê
Suworowa w 1794 roku podczas szturmu prawobrze¿nej
Warszawy. Wydarzenia te by³y
elementem d³awienia Insurekcji Koœciuszkowskiej przez pañstwa, które na 123 lata wymaza³y Rzeczpospolit¹ z mapy Europy. W wielu wyst¹pieniach
wspomniano tradycje walk o
niepodleg³oœæ, mówiono tak¿e
o koniecznoœci dbania o pomniki tradycji narodowej, które winny byæ trwa³ym elementem upamiêtnienia historii. Za te ostatnie dzia³ania dzielnica zosta³a
odznaczona nawet medalem.
Lecz 4 listopada na Pradze
mo¿e siê w jej dziejach zapisaæ
nie tylko jako rocznica Rzezi
Pragi. W godzinach porannych
odby³a siê bowiem XXXIX sesja rady dzielnicy, zwo³ana na
wniosek czêœci radnych. Ju¿
sam nadzwyczajny tryb jej zwo³ania (wynik³y z niego komplikacje w numeracji sesji - wpierw
XXXIX, a póŸniej XXXVIII) móg³
sygnalizowaæ, i¿ dziaæ siê bêd¹
sprawy wa¿ne. Kuluary szepta³y o kolejnych zmianach w uk³adzie si³ w radzie, mo¿liwoœci odwo³ania przewodnicz¹cej rady
Jarzêbskiej i powo³aniu trzeciego cz³onka zarz¹du, które to
stanowisko wakuje od 14
czerwca. Jako murowanego
kandydata na funkcjê nowego
przewodnicz¹cego rady wskazywano radnego Jacka Wachowicza (Wspólnota Samorz¹dowa, a nastêpnie klub Nasza
Praga), trzecim cz³onkiem zarz¹du zostaæ mia³ dotychczasowy naczelnik sekretariatu zarz¹du, Kazimierz Konopko.
Sesjê otworzy³a standardowo przewodnicz¹ca Jarzêbska,
po czym kolejno zabrali g³os
radna D¹browska, która poinformowa³a o rozwi¹zaniu Klubu
Samorz¹dowego Nasza Praga
na skutek odejœcia z niego radnych Baranowskiego i Wachowicza i wiceprzewodnicz¹cy
Cierpisz ( szef klubu radnych
PiS), który poinformowa³ licznych zebranych, i¿ klub radnych
PiS zosta³ w ostatnich dniach
zasilony przez radnego Mioduszewskiego (dotychczas LPR)
radnego Baranowskiego (wybrany z list PiS, nastêpnie w klubie Nasza Praga, obecnie powróci³) oraz radnego Wachowicza i dysponuje si³¹ 12 radnych
w 23-osobowej radzie. Radny
Cierpisz ku zdumieniu zgromadzonych nie zaproponowa³ jednoczeœnie zmian w porz¹dku
obrad ( jak siê póŸniej dowiedzieliœmy, by nie psuæ uroczystego nastroju popo³udniowej
sesji). G³ównym punktem
przedpo³udniowych obrad by³o
przyjêcie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej, która
na wniosek rady z 8 lipca ba-

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21
0501-719-046

da³a sprawy umów zleceñ zawieranych przez burmistrza Sosnowskiego z pracownikami
dzielnicy, o których by³a mowa
w wyst¹pieniu pokontrolnym
przes³anym przez prezydenta
Warszawy, korzystania z samochodów s³u¿bowych przez pracowników urzêdu, pos³ugiwania
siê piecz¹tkami przez pracowników urzêdu oraz prawid³owoœci rozpatrzenia wniosku o przyznanie mieszkania Jakubowi
Konopko, synowi naczelnika
sekretariatu zarz¹du Kazimierza Konopko.
Komisja rewizyjna, która bada³a sprawê ponad trzy miesi¹ce
(wiêkszoœæ z jej cz³onków stanowi¹ radni PiS) wy³ga³a siê z zajêcia jakiegokolwiek stanowiska. W
koñcowej konkluzji prac komisji
czytamy: ”Komisja Rewizyjna
przedk³ada Radzie Dzielnicy niniejsze Sprawozdanie pokontrolny (pisownia oryginalna), natomiast, co do sankcji, Komisja
Rewizyjna proponuje podjêcie
decyzji w przedmiotowej sprawie przez ca³¹ Radê Dzielnicy
Praga Pó³noc”. Od takiego protoko³u koñcowego odci¹³ siê radny Jan Kisiel, cz³onek komisji, który stwierdzi³, i¿ protokó³ w tej wersji, któr¹ przedstawiono radnym
widzi po raz pierwszy i nigdy w
takiej formule by siê pod nim nie
podpisa³.
Prawdziw¹ burzê wywo³a³a
radna Kowalska, inicjatorka
wniosku o przeprowadzenie
kontroli przez komisjê rewizyjn¹ w wy¿ej wymienionych
sprawach. Ju¿ samo jej pojawienie siê na sesji wywo³a³o
konsternacjê. Inicjatorzy zwo³ania nadzwyczajnej sesji spodziewali siê bowiem, i¿ radna
Kowalska przebywaj¹ca na
zagranicznej wycieczce do
dnia sesji nie zdo³a powróciæ,
a tym samym awantury nie
bêdzie. I srodze siê pomylili.
Ju¿ na wstêpie swojego wyst¹pienia w sprawie raportu komisji radna Kowalska - wybrana z list PiS - powiedzia³a „Wierzy³am, ¿e jest to partia prospo³eczna, zwalczaj¹ca korupcjê, uk³ady, k³ad¹ca nacisk na prawne, m¹dre i sprawiedliwe postêpowanie. Uwa¿a³am, ¿e wszystkie nieprawid³owoœci bêd¹ przez przedstawicieli tej partii sprawiedliwie zwalczane. Niestety rzeczywistoœæ okaza³a siê zupe³nie ró¿na. Okaza³o siê, ¿e
dzia³acze g³ównych przedstawicieli tej partii tutaj na
Pradze nie maj¹ nic wspólnego ze sprawiedliwoœci¹ czy
te¿ prawem. Ma³o tego, okazuje siê, ¿e spora czêœæ tutaj
zebranych radnych przyklaskuje dokonywanym w dzielnicy nadu¿yciom finansowym i prawnym”.
Nastêpnie punkt po punkcie
zbija³a oceny sformu³owane
przez komisjê rewizyjn¹ zwra-

caj¹c uwagê na ich p³ytkoœæ,
nielogicznoœæ i tendencyjnoœæ
oraz pos³ugiwanie siê w celu
wybielenia burmistrza Sosnowskiego dokumentami w¹tpliwej
jakoœci stwierdzaj¹c:
„Powo³ywanie siê Komisji
Rewizyjnej na opiniê prywatnej
kancelarii prawnej z dn. 07 07
05 jest co najmniej nie na miejscu, gdy¿ wszyscy wiedz¹, ¿e
opinia ta zosta³a wydana na
prywatne zamówienie burmistrza Sosnowskiego (swoj¹ droga wszyscy jesteœmy ciekawi,
czy koszty tej ekspertyzy pokry³
burmistrz z w³asnej kieszeni czy
te¿ koszta te ponieœliœmy my
wszyscy jako podatnicy)”
W dalszej czêœci swojego
wyst¹pienia zarzuci³a:
- naczelnikowi Kazimierzowi
Konopko pope³nienie przestêpstwa przyw³aszczenia funkcji, to
jest czynu zabronionego z artyku³u 227 Kodeksu Karnego,
- jego synowi Jakubowi usi³owanie oszustwa (z³o¿enie fa³szywych oœwiadczeñ) to jest
czynu zabronionego z artyku³u 13 paragraf 1 w zwi¹zku z
art. 286 paragraf 1 Kodeksu
Karnego a na koniec zawnioskowa³a o: „Zawiadomienie
prokuratury w sprawie pope³nienia przestêpstwa przez burmistrza Sosnowskiego na podstawie art. 231 paragraf 1 –
przekroczenie uprawnieñ....”
Rozpêta³a siê burza. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej
radny Kêdzierski zarzuca³ radzie, i¿ nieprecyzyjnie okreœli³a przedmiot kontroli, radny
Wojdyga wskazywa³ na polityczne implikacje prac komisji
broni¹cej cz³onków PiS przed
odpowiedzialnoœci¹. Debata
trwa³a ponad dwie godziny, w
jej rezultacie radny Johne zaproponowa³ zakoñczenie dyskusji i przes³anie sprawy ponownie do komisji rewizyjnej w
celu doprecyzowanie wniosków pokontrolnych z uwzglêdnieniem uwag zg³oszonych
podczas obrad rady.
Prowadz¹cy w tym momencie sesjê radny Cierpisz
podda³ pod g³osowanie wniosek o zakoñczenie dyskusji, nie
przejmuj¹c siê postulatami o
przeg³osowanie wniosków merytorycznych zg³oszonych
przez radn¹ Kowalsk¹ i radnego Johne. W rezultacie tego

ODZIE¯ CI¥¯OWA
„Bêdê mam¹”
Borzymowska 43 lok. 8

tel. 0601-440-882
pon.-pt. 10-20,
sob 10-16, nd. 11-15
www.bedemama.com.pl

Wiadomo, ¿e leczenie w Polsce jest bardzo z³e.
Ja osobiœcie by³am i jestem do tej pory bardzo zaskoczona tym co mnie siê przytrafi³o. Czeka³a mnie
operacja ginekologiczna bardzo ciê¿ka. Jestem osob¹ 66-letni¹ i
do tego oty³¹ co utrudnia zabieg operacyjny. Przebywa³am w Szpitalu Praskim od 28 czerwca do 14 lipca i by³am dos³ownie zszokowana tak wspania³¹ opiek¹ przed i po operacji. Czegoœ podobnego jeszcze nie spotka³am ani nie s³ysza³am. Chcia³abym przekazaæ wszystkim ¿e Szpital Praski - ginekologia jest wspania³a.
Lekarze wraz z ordynatorem dr Fidziñskim i Grabowskim dbaj¹ o
chorych. Mnie operowa³ dr Czempiñski z dr Milewsk¹. Wspaniali
lekarze bardzo siê napracowali ¿eby przy tej gruboœci dostaæ siê
do narz¹dów rodnych. Po operacji doskona³a opieka pielêgniarek
na POPie póŸniej te¿ na sali. Chcia³abym jeszcze raz podziêkowaæ i przekazaæ ludziom, ¿eby tak nie narzekali, bo s¹ szpitale i
oddzia³y co naprawdê dbaj¹ o ludzi chorych.
Jeszcze raz bardzo dziêkujê lekarzom a szczególnie dr Czempiñskiemu, anestezjologowi co mnie wybudzi³ a dla pielêgniarek
brak mi s³ów uznania. Jeszcze raz bardzo dziêkujê!
Monika Malinowska
P.S. Chcia³abym nadmieniæ ¿e rozpoznaniem by³ du¿y guz
jajnika lewego i miêœniaki macicy.

poddano pod g³osowanie wniosek o przyjêcie sprawozdania
komisji rewizyjnej wybielaj¹cego w³adze dzielnicy.
Na takie dictum radni SLD
oraz radna Kowalska i D¹browska opuœci³y sesjê, a radny
Jakubowski nie wzi¹³ udzia³u w
g³osowaniu. Si³ami PiS uchwa³ê przepchniêto, co nie zmienia sytuacji, ¿e i tak wnioski
radnej Kowalskiej jako zg³oszone oficjalnie na sesji musz¹ trafiæ do prokuratury (jest to obowi¹zek przewodnicz¹cej rady).
Chyba ¿e szybko zostanie
zwo³ana nowa sesja, zmienione w³adze legislatywy, a te zapomn¹ o swoich obowi¹zkach.
Po wyjœciu radnych SLD oraz
radnych Kowalskiej i D¹browskiej
bez ¿adnych problemów przeg³osowano zmiany w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Dzielnicy
Praga Pó³noc, które rzeczywiœcie
wiele inwestycji na Pradze odk³adaj¹ na wiele lat, miêdzy innymi
budowê domu kultury i sali widowiskowej przy Placu Weteranów
na rok 2010.
DCh
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SPECJA£ WIEJSKI blisko Ciebie!
Nie trzeba mieszkaæ w
Œródmieœciu czy jeŸdziæ a¿ na
Poln¹, by móc odnaleŸæ prawdziwie polski smak i œwie¿oœæ
wyrobów gospodarskich – bez
œladu chemii, wed³ug starych
receptur z Podkarpacia, Wielkopolski, Suwalszczyzny a
nawet kresów: wileñszczyzny
czy ziem tatarskich.
Specjalnie dla mieszkañców tych okolic: Tarchomina,
Bia³o³êki a nawet Legionowa
otwarto na ul. Œwiderskiej
100/20 (tel. 022 670-37-93)
kolejny ze znakomitej sieci
sklepów „Specja³ Wiejski”. To
po drodze: przy ratuszu bia³o³êckim skrêca siê w ul. Œwiatowida, potem w lewo przy
Leader Price; wejœcie od ul.
Æmielowskiej, ³atwo trafiæ.
Sklep dzia³a ju¿ od jakiegoœ
czasu i ma grono sta³ych
klientów. Z oferty wyrobów
bez dodatku kolorantów, konserwantów, polepszaczy smaku oraz bez innej, „zdrowej”
chemii (s¹ certyfikaty) najchêtniej korzystaj¹ alergicy,
dzieci i osoby z problemami
gastrycznymi oraz – prawdziwi smakosze. Nigdzie bowiem
w Warszawie nie dostanie siê
takiej rozmaitoœci wêdlin wêdzonych niespiesznie w dymie olchowym czy dêbowym
(specjalna seria szynek, polêdwic itp) albo w specjalnej
mieszance dymu z dobranych
drzew owocowych. Tu s¹
pyszne sery koryciñskie i
sprowadzane a¿ z Wi¿ajn:
bia³e, z zio³ami, wêdzone. Tu
s¹ czysto owcze oscypki,
œwie¿utki bundz, sery kozie.
Tu zio³ami pachnie szynka z

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,
0603-956-654

najlepszego miêsa obtaczana
w dzikim tymianku, br¹zowi
siê kie³basa z dzika, czosnkowa czy polska surowa. Tu s¹
parówki bez paskudnych dodatków – gwarantowanie czysto miêsne a gryczana kaszanka i salceson prosto z gospodarnych Kujaw. Czysto orkiszowy chleb albo ten na zakwasie, z pieca chlebowego
moszczonego tatarakiem.
W „Specjale Wiejskim” mo¿na dostaæ najwiêcej wyrobów
odznaczanych presti¿owymi
nagrodami na krajowych i miêdzynarodowych targach ¿ywnoœci bez chemii; certyfikaty i
badania laboratoryjne do obejrzenia na miejscu. S¹ te¿ i nowoœci: znakomite miody pasieczne; najlepsze - z maliny
leœnej, z mniszka lekarskiego i
mieszany: kwiat lipy, koniczyna bia³a i nostrzyk.
Z nowoœci warto spróbowaæ jaj specjalnej odmiany
kur zielononó¿ek kuropatwianych z czystej Doliny Baryczy – ich wyj¹tkowe w³aœciwoœci potwierdzaj¹ specjaliœci a ich wyj¹tkowy smak

ka¿dy mo¿e sprawdziæ sam.
nareszcie jest te¿ olej rydzowy o wyj¹tkowych walorach
prozdrowotnych i znakomitym smaku; do sa³atek, zimnych sosów, do kraszenia.
Na jesienne wieczory przyda siê konfitura z p³atków lub
owoców ró¿y, czy pigwy, œwie¿utka pascha do kawy a przed
przeziêbieniem uchroni¹ soki
owocowe – t³oczone na zimno ze œwie¿ych owoców o
szczególnych w³aœciwoœciach, pochodz¹cych z górskich sadów. Soki te nie s¹
dos³adzane cukrem, nie zawieraj¹ dodatków chemicznych, poddano je tylko procesowi pasteryzacji. To nieoceniony, unikalny magazyn
œwie¿ych witamin i naturalnych mikroelementów.
P³ac¹c za swoje zakupy w
„Specjale Wiejskim” p³acisz za
zdrowe po¿ywienie, a nie za
sztuczne dodatki, wodê i konserwanty. Naprawdê warto!
Wiêcej informacji
uzyskacie Pañstwo na

www.specjalwiejski.pl
eGo

UZDROWICIEL JASIENIECKI
SKUTECZNIE POMAGA CHORYM
- nerwice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - regeneracja psychiczna
- deprsesja, bezsennoœæ, z³e samopoczucie, bóle reumatyczne
- choroby ciê¿kie i przewlek³e, schorzenia narz¹dów wewnêtrznych
- regeneracja pooperacyjna i pourazowa
- problemy alkocholowe nikotynowe i inne (komputer, pracoholizm)
- likwidacja stanów chronicznego zmêczenia

EGZORCYZMY
UWALNIANIE LUDZI, DOMÓW, FIRM
OD KL¥TW, UROKÓW I ZAKLÊÆ
W KA¯DYM PRZYPADKU MO¯LIWE DZIA£ANIE NA ODLEG£OŒÆ
MASZ PROBLEMY - ZADZWOÑ

Warszawa Anin, ul. Lucerny 96

0501-742-406,
(022) 423-68-33

www.uzdrowiciel.net
www.euroadres.pl
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Szkolny dzwonek 1885
Praga, w³¹czona w 1791
roku do Warszawy, do lat 60.
XIX wieku by³a zaniedbanym
„przedmieœciem” stolicy. Zmieni³o siê to dziêki o¿ywieniu gospodarczemu: zbudowano sta³y most na Wiœle (most Kierbedzia, 1859-64) oraz nowe linie kolejowe: do Petersburga,
Terespola i Brzeœcia, z po³¹czeniem do Moskwy i Kijowa.
W 1866 roku wytyczono now¹
ulicê dojazdow¹ do mostu
Kierbedzia – ul. Aleksandrowsk¹ (dziœ al. Solidarnoœci),
a tak¿e ul. Kijowsk¹. Zacz¹³ siê
rozwój przemys³u: na ul. Brukow¹ przeniesiono fabrykê

wyrobów ¿elaznych i emaliowanych „Wulkan”, w 1878 r.
utworzono Warszawsk¹ Fabrykê Stali, na Targówku powsta³a huta szk³a, przy ul.
Szwedzkiej Fabryka Przetworów Chemicznych, a przy ul.
Z¹bkowskiej Fabryka Wyrobów Metalowych. W 1868 r.
otwarto pierwszy na Pradze
szpital, w rok póŸniej uruchomiono wodoci¹g, w 1884 za³o¿ono Cmentarz Bródnowski.
Zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców, wzros³o zapotrzebowanie na szko³y.
W 1884 roku Julian Ró¿ycki,
znany spo³ecznik, a zarazem
cz³owiek majêtny i ustosunkowany (w³aœciciel dwóch aptek i
za³o¿yciel Bazaru Ró¿yckiego)
uzyska³ zgodê oœwiatowych

Zamieszkaj
w willowej okolicy
na Zaciszu
BliŸniak
pow. segmentów
113 i 104 m2
plus poddasze
20 i 26 m2
telefony;

(022) 711-09-01
(022) 711-09-02
e-mail: biuro@mirabel.pl
www.mirabel.pl
Mirabel Plus Sp. z o.o.
Mysiad³o, ul. Polna 19F

w³adz rosyjskich na utworzenie
na Pradze 8-klasowego rz¹dowego gimnazjum mêskiego.
15 wrzeœnia 1885 r. odby³o
siê uroczyœcie otwarcie gimnazjum. Pocz¹tkowo, przez pierwsze 20 lat, mieœci³o siê ono w
wynajmowanym budynku czynszowym przy ul. Brukowej 16
(obecnie Okrzei) róg Namiestnikowskiej (obecnie Sierakowskiego). W³aœcicielem domu by³
Karol Minter. W 1889 roku uzyskano z funduszów miejskich
zapomogi dla Gimnazjum Praskiego, na koszta najmu lokalu
5 500 rubli, a na utrzymanie
szko³y jeszcze 11 480 rubli.

Dyrektorem Gimnazjum Praskiego by³ wówczas Rosjanin
Wodo³agin. W roku szkolnym
1885/86 gimnazjum liczy³o 340
uczniów. Obowi¹zywa³y ich
jednolite stroje. Przynale¿noœæ
do Praskiego Gimnazjum uwidoczniona by³a literami „P.G.”
na uczniowskich czapkach. Nauczyciele i pozosta³y personel
nosili urzêdowe fraki lub surduty – nieod³¹czny atrybut rosyjskiej administracji.
Nauka rozpoczyna³a siê o
godz. 9. Dziennie by³o nie wiêcej ni¿ 6 lekcji. Na ostatnich
lekcjach zwykle by³y rysunki,

kaligrafia lub gimnastyka. Dbano te¿ o umiejêtnoœci artystyczne uczniów. Dla starszych ch³opców organizowano
zbiorowe lekcje rytmiki i tañców. Istnia³a uczniowska orkiestra dêta i zespó³ smyczkowy.
Lekcje przedziela³y krótkie
pauzy i dopiero o godz. 12 by³
dzwonek na du¿¹, 25-minutow¹ przerwê.
Rok szkolny rozpoczyna³ siê
2 wrzeœnia. Œwiadectwo promocji do nastêpnej klasy wydawano ju¿ 15 maja. Dwie
oceny niedostateczne uprawnia³y jeszcze do egzaminów
poprawkowych po wakacjach.
W drugiej po³owie czerwca
zdawa³o siê maturê prawie ze
wszystkich przedmiotów.
Kuratoria szkolne wydawa³y
zarz¹dzenia i instrukcje rusyfikacyjne. Jêzykiem wyk³adowym
we wszystkich szko³ach by³
urzêdowy jêzyk rosyjski. Nauka
jêzyka polskiego polega³a oficjalnie tylko na t³umaczeniu go
na jêzyk rosyjski.
Adam Frydrychiewicz, absolwent z 1894 roku (na zdjêciu z
1962 r., obok Henryka Sowiñskiego, wieloletniego dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Króla W³adys³awa IV), opowiada³, w jaki sposób, mimo oficjalnych zakazów, odbywa³a siê w
Gimnazjum Praskim nauka literatury polskiej: „ W roku szkolnym 1892/93 nasz polonista,
prof. Henryk Za³êski prowadzi³
zajêcia w ten sposób, ze ka¿dy
z nas mia³ przed sob¹ podrêcznik jêzyka polskiego i z góry
umówiony uczeñ mia³ polecenie,
w razie gdyby na lekcjê wszed³
dyrektor lub inspektor, od razu
t³umaczyæ odpowiednie miejsce
zdania, sam zaœ prof. Za³êski
ustnie wyk³ada³ nam literaturê
polsk¹, poczynaj¹c od Miko³aja
Reja z Nag³owic”.

W 1905 roku rozpoczêto budowê gmachu szkolnego dla
Gimnazjum Praskiego, przy ul.
Aleksandrowskiej róg Petersburskiej. Nowy gmach, zaprojektowany przez W³adys³awa
A. Koz³owskiego, ukoñczono
jesieni¹ 1907 roku. W roku
szkolnym 1907/08 gimnazjum
przenios³o siê do w³asnego budynku, na owe czasy – luksusowego. Po raz pierwszy w
Warszawie zastosowano tu klimatyzacjê. Wszystkie posadzki wy³o¿one by³y linoleum. Gimnazjum posiada³o bogato wyposa¿on¹ pracowniê fizyczn¹
oraz aulê, istniej¹c¹ do dziœ.
Nie by³o jednak sal gimnastycznej – w programach szkolnych
nie istnia³ jeszcze przedmiot
wychowanie fizyczne.
W grudniu 1910 roku Praskie Gimnazjum obchodzi³o
25-lecie swego istnienia.
Z chwil¹ wybuchu I wojny
œwiatowej wojskowe w³adze
rosyjskie zajê³y gmach szkolny na szpital. Uczniowie star-

szych klas przez ca³y rok
szkolny odbywali zajêcia w godzinach popo³udniowych w pomieszczeniach prywatnej
szko³y ¿eñskiej przy ul. Wileñskiej 31. M³odsi gimnazjaliœci
uczyli siê w budynkach szkó³
elementarnych przy ul. Szerokiej (obecnie Ks. K³opotowskiego) róg Namiestnikowskiej
(obecnie Sierakowskiego). Tak
by³o do ewakuacji Rosjan z
Warszawy w sierpniu 1915
roku W wyniku ofensywy niemieckiej wojska rosyjskie bez
walki odda³y lewobrze¿n¹
Warszawê oraz Pragê. Nast¹pi³a ewakuacja rosyjskiej administracji cywilnej i rosyjskich

instytucji, m.in. szkó³ rosyjskich. Z Gimnazjum Praskiego
wywieziono wyposa¿enie gabinetu fizycznego i chemicznego oraz ca³¹ dokumentacjê
szkoln¹. Rosyjski personel pedagogiczny zosta³ ewakuowany. Po 30 latach funkcjonowania przesta³o istnieæ Gimnazjum Mêskie na Pradze. Pozostali polscy uczniowie i gmach
szkolny, w którym obecnie mieœci siê Gimnazjum i Liceum im.
Króla W³adys³awa IV.
Informacje zawarte w niniejszej
publikacji pochodz¹ z ksi¹¿ki Henryka Sowiñskiego „Gimnazjum
Mêskie na Pradze 1885-1915” K.

120 lat istnienia W³adys³awa IV
18 i 19 listopada najstarsze
liceum na Pradze œwiêtowaæ
bêdzie jubileusz 120-lecia. W
zwi¹zku z tym warto przyjrzeæ
siê bli¿ej historii tej szko³y, popularnie zwanej „W³adkiem”.
Historia ta jest niepodzielnie
zwi¹zana z losami Pragi, Warszawy i Polski.
Najstarsze na Pradze liceum
powsta³o w 1885 r., jako mêskie
Gimnazjum Praskie. W tym okresie wœród absolwentów najbardziej znanym by³ Janusz Korczak (rocznik matury 1887). Bezpoœrednim spadkobierc¹ Gimnazjum Praskiego by³o Polskie
Gimnazjum Filologiczne. Zosta³o ono utworzone 13 wrzeœnia
1915 roku. Jego w³aœciciel - Praski Komitet Obywatelski - nada³
szkole imiê Króla W³adys³awa IV
dla uczczenia tego w³adcy, jako
za³o¿yciela miasta Pragi.
W czasie II wojny œwiatowej
w szkole prowadzono 40 tajnych kompletów uczniowskich.
Powojenne dzieje liceum stanowi¹ wierne odbicie ogólnej
sytuacji kraju i oœwiaty. Z wa¿niejszych dat warto wymieniæ:
- rok 1955, kiedy szko³a zostaje przekszta³cona w placówkê koedukacyjn¹;
- rok 1983, w którym VIII Liceum, dziêki doskona³ym wynikom w nauce, zostaje przyjête
do elitarnego Towarzystwa
Szkó³ Twórczych (TST);
- rok 1998, gdy w podziêkowaniu za wk³ad w tworzenie historii
Pragi, szkole przyznano nagrodê
350-lecia istnienia Pragi;
- rok 1999, kiedy w wyniku
reformy oœwiaty, zosta³o powo³ane 58 autorskie gimnazjum przy VIII LO.
Swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê szko³a zawdziêcza wielu
czynnikom. Uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ spotkañ z najbardziej
wybitnymi Polakami. Wiêkszoœæ
z nich ma miejsce w corocznym
Tygodniu Kultury, który zwycza-

jowo odbywa siê w grudniu i jest
swoistym œwiêtem. Goœæmi
uczniów byli, m.in. przedstawiciele koœcio³a: bp Tadeusz Pieronek, bp Kazimierz Romaniuk,
abp Józef Glemp; œwiata kultury: Krzysztof Zanussi, Hanna
Krall, Gustaw Holoubek, Kazimierz Kutz, Andrzej Wajda; œwiata polityki: Leszek Balcerowicz,
W³adys³aw Bartoszewski, Jan
Olszewski, Jan Krzysztof Bielecki, W³odzimierz Cimoszewicz,
Józef Oleksy, Waldemar Pawlak,
Hanna Suchocka, Leszek Miller,
Jerzy Buzek, Danuta Hübner;
dziennikarze: Ryszard Kapuœciñski czy Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Marek Safjan
Liceum prowadzi sta³¹
wspó³pracê z Uniwersytetem
Warszawskim. Dziêki temu w
szkole wyk³ady prowadzili m.in.
prof. dr hab. Konstanty Adam
Wojtaszczyk, prof. dr hab.
Wawrzyniec Konarski, prof. dr
hab. Piotr Winczorek. Wszystko to, wraz z olbrzymi¹ prac¹
nauczycieli, przynosi znakomite efekty. Najlepiej widaæ je w
doskona³ych wynikach uzyskiwanych przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i rankingach szkó³. W rankingu z
roku 2004 58 Gimnazjum zosta³o uznane za najlepsze w Warszawie, a liceum w rankingu
„Perspektyw” w zdoby³o 12.
miejsce w Polsce, 6. w woj. mazowieckim, a 2. w Warszawie.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e
znakomita wiêkszoœæ maturzystów zdobywa indeksy renomowanych pañstwowych uczelni.
Matura nie oznacza koñca
zwi¹zków z „W³adkiem”, gdy¿
przy szkole funkcjonuje Ko³o
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV.
Po raz pierwszy powo³ano je do
¿ycia w 1922 roku, a reaktywowane zosta³o w roku 1958. Wtedy tak¿e odby³ siê pierwszy powojenny zjazd wychowanków

szko³y. Nawi¹zuj¹c do tej tradycji i do tegorocznego jubileuszu
szko³y, Ko³o Wychowanków organizuje zjazd absolwentów,
który odbêdzie siê 19 listopada. Impreza odbywa siê dziêki
sk³adkom uczestników oraz pomocy darczyñców takich jak
Ma³gorzata ¯ak oraz firmom takim jak: Totalizator Sportowy,
Przedsiêbiorstwo HotelarskoTurystyczne, Cadbury Wedel i
Boston Clinic. Patronat medialny nad zjazdem objê³a Nowa
Gazeta Praska.
Zjazd zosta³ objêty honorowym patronatem przez arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia
i wiceprezydenta Warszawy
Andrzeja Urbañskiego.
Anna Maria Dyner
W artykule wykorzystano
materia³y dostêpne na internetowej stronie szko³y
www.wladyslaw.edu.pl
i Ko³a Wychowanków
www.wladyslawiacy.org

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa
Marek Krzemiñski

Naprawy od A do Z
Tanio, solidnie,
szybkie terminy
Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17
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Przyjaciele Pragi
26 listopada Towarzystwo
Przyjació³ Pragi obchodziæ bêdzie swe 90-lecie. Warto przypomnieæ najwa¿niejsze momenty i osoby zas³u¿one z
tego grona.
Pierwsze Towarzystwo Przyjació³ Pragi powsta³o 11 maja
1915 roku. Siedzibê mia³o przy
ul. Brukowej 2. Pierwszym prezesem by³ dr Antoni Krzyczkowski, nastêpnym in¿. W³adys³aw Kwasiborski .Dokumenty dzia³alnoœci tej organizacji,
niestety, nie zachowa³y siê.
3 lutego 1931 zarejestrowane zosta³o stowarzyszenie
„Ko³o pra¿an”, które na pewno
dzia³a³o do wybuchu II wojny
œwiatowej. Wœród cz³onków–
za³o¿ycieli byli m.in.: dyr. Jan
Martens, nacz. Franciszek Mitranowski, dr Zygmunt Zakrzewski – pierwszy prezes, Z. Boudelle – sekretarz. Ko³o obejmowa³o swym zasiêgiem dzisiejsz¹ Pragê Pó³noc oraz Pragê Po³udnie, Targówek, Bródno
i Pelcowiznê. Dzia³a³o na rzecz
rozwoju kulturalnego, gospodarczego i estetycznego Pragi, koordynacji pracy spo³ecznej,
wspierania interesów ludnoœci
Pragi i pomocy spo³ecznej .
Dzia³alnoœæ tê przerwa³a wojna.

W 1963 roku powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Warszawy. Utworzono Oddzia³ Praski,
którego prezesem zosta³ sêdzia Antoni Jaraczewski, wiceprezesem J. Krupiñski, skarbnikiem J. Górski, sekretarzem
J. Mas³oñ. Jednym z cz³onków
zarz¹du by³a Janina Englert,
nestorka praskiego bibliotekarstwa, zas³u¿ona dla ratowania
zbiorów praskich bibliotek w
okresie wojny oraz ich organizacji po wojnie. Pani Janina
jest najstarszym cz³onkiem honorowym Towarzystwa Przyjació³ Pragi. Oddzia³ Praski organizowa³ imprezy okolicznoœciowe, wycieczki, pogadanki
o tematyce historycznej warszawskiej i praskiej, z udzia³em m.in. Olgierda Budrewicza
i Karoliny Beylin
Prê¿nie rozwija³o siê Ko³o Mi³oœników Bródna, zwi¹zane z
Klubem Osiedlowym „Lira”. Trudnoœci formalne i organizacyjne,
zwi¹zane m.in. z nowym podzia³em administracyjnym Warszawy, spowodowa³y roczn¹ przerwê w dzia³alnoœci oddzia³u
W paŸdzierniku 1995 roku
powsta³ komitet za³o¿ycielski
nowej inicjatywy. Agata Leokadia Rymkiewicz zosta³a prezesem Towarzystwa Przyjació³
Pragi, maj¹cego siedzibê w
Galerii Praskiej przy ul. Okrzei
35. Celem Towarzystwa by³a
promocja Pragi w Warszawie,

jako zapomnianej, niedocenianej czêœci stolicy. S³u¿y³y temu
wydawnictwa o Pradze, plenery malarskie, poœwiêcone starej Pradze, organizowane
wspólnie z Andrzejem Newelskim, a tak¿e konkursy: na
Pra¿anina Roku, Prask¹ Firmê
Roku, Prask¹ Organizacjê
Roku oraz „Praga w kwiatach”.
W 1997 r. og³oszono I edycjê
konkursu „Ocaliæ od zapomnienia”, w wersjach: literackiej i historycznej. Nauczycieli
i m³odzie¿ zachêcano do interesowania siê wiedz¹ o historii Pragi.
Dotychczas nie doczeka³a
siê realizacji inicjatywa powo³ania Muzeum Pragi. Towarzystwo Przyjació³ Pragi proponowa³o lokalizacjê m.in. w zespole starej drukarni przy ul. Bia³ostockiej, w skrzydle Domu Weteranów i w jednym z lokali u¿ytkowych budynku komunalnego
przy Z¹bkowskiej 23. W³adze
miasta nie udzieli³y poparcia w
tej sprawie. -Ci¹gle mamy nadziejê, ¿e projekt przebudowy
zabytkowego Konesera da
szansê powstania Muzeum
Pragi – mówi Agata Rymkiewicz, obecnie honorowy prezes
TPP (na zdjêciu poni¿ej).

Od 14 maja 2002 roku funkcjê prezesa pe³ni Mieczys³aw
Wojdyga (na zdjêciu poni¿ej),
wczeœniej cz³onek zarz¹du
TPP, pra¿anin od urodzenia,
d³ugoletni pracownik FSO.
Jako podstawowe cele, stoj¹ce dziœ przed Towarzystwem,
wskazuje: ocalenie od zapo-

mnienia oraz propagowanie
wiedzy o historii i ludziach prawobrze¿nej Warszawy, upowszechnianie spo³ecznej œwiadomoœci i lokalnego patriotyzmu wœród mieszkañców Pragi. Bardzo wa¿nym zadaniem
jest te¿ walka – w ramach programu rewitalizacji – o przywrócenie dawnej œwietnoœci
zachowanych i unikalnych budowli poprzemys³owych, wojskowych, mieszkaniowych i
innych. Zadania Towarzystwa
realizowane s¹ pod has³em
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NOWA ODZIE¯
MARKOWYCH FIRM
koñcówki serii

„Praga to te¿ stolica” .- Chcemy zmiany stereotypów myœlenia o Pradze i pra¿anach i
musimy swoj¹ postaw¹ udowodniæ, ¿e nie jesteœmy warszawiakami klasy B.
Towarzystwo Przyjació³ Pragi ma siedzibê w Domu Kultury
Praga przy ul. D¹browszczaków.
Dzia³alnoœæ Towarzystwa
Przyjació³ Pragi zosta³a doceniona, a nagrod¹ by³o przyznanie przez kapitu³ê pod
przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Romaniuka w 1998
roku Honorowego Medalu 350lecia Pragi, ustanowionego
przez w³adze samorz¹dowe
Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie.
Oprac .K.
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ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN
Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Owoce zaufania
Hanna Neræ – przewodnicz¹ca (180 g³osów), Robert Sobiecki (174), Agnieszka Sikora
(182), Halina Milczarek (175),
Dorota Ukleja (174), Ewa
Wiechno (171), Agnieszka
Szczepañska (182), Ewa Zieliñska (132), Bogdan D¹browski
(177), Micha³ Jakubiak (182),
El¿bieta Smolarz (149), Irmina
Wieczorek (170), Ryszard Dziwisiñski (177), Waldemar Grygieñcze (129), Mariusz Bielecki
(140), Gra¿yna Marciszonek
(123) - taki wynik da³o g³osowanie w wyborach do Rady Osiedla Targówek Przemys³owy. Do
15-osobowej Rady Osiedla nie
wesz³a p. Gra¿yna Marciszonek. Zebranie odby³o siê 5 listopada, tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Mieszka I. Do wa¿noœci wyborów potrzebny by³ udzia³ 150 osób.
Za dwuletni¹ spo³eczn¹ pracê, za inicjatywy lokalne i wspieranie radnych dzielnicy Maciej
Œwiderski, przewodnicz¹cy rady
Targówka podziêkowa³ Radzie
Osiedla III kadencji: Hannie
Neræ, Robertowi Sobieckiemu,
Agnieszce Sikorze, Agnieszce
Szczepañskiej , Micha³owi Jakubiakowi.
W sprawozdaniu ustêpuj¹cej
Rady Osiedla znalaz³y siê dzia³ania na rzecz za³atwienia 60
wa¿nych dla mieszkañców
spraw, dotycz¹cych m.in. ruchu
drogowego, porz¹dku, wodoci¹gów i kanalizacji, bezpieczeñstwa, a tak¿e ró¿nych form
integracji lokalnej spo³ecznoœci,
takich jak wydawanie Informatora „S¹siad”, akcje charytatywne, festyny rodzinne, konkursy
„Kwietnik” 2004 i 2005.
W tegorocznej edycji konkursu „Kwietnik” wyró¿nieni zostali: Czes³awa Lewandowska (ul.
Naczelnikowska), Stanis³awa i

Ignacy Jastrzêbscy (Naczelnikowska), El¿bieta Cieœlak
(Wszeborska), Barbara i Jerzy
Danielak (Jeleniogórska), Barbara i Waldemar Grygieñcze
(Jeleniogórska), Wanda i Bogdan JóŸwiak (Jeleniogórska)
oraz Teresa i Marian Rejent (Zabraniecka). Laureaci otrzymali
dyplomy i ksi¹¿ki o kwiatach.
Rada Osiedla IV kadencji
kontynuowaæ bêdzie starania o
remonty dróg i budynków komunalnych, a tak¿e pilnowaæ
przebiegu prac. Zajmie siê te¿
sprawami, o które mieszkañcy
pytali obecnych na zebraniu:
wiceburmistrza Macieja Danko
i radnego Witolda Harasima.
Chodzi m.in. o budowê wodoci¹gów, przebudowê ulic (nitka:
Matuszewska-Zabraniecka, ul.
Jesiotrowa, Janowiecka, Wierna, Klukowska). Uczestnicy zebrania skar¿yli siê na niew³aœciwe traktowanie ich przez
pracowników Zak³adu Gospodarki Nieruchomoœciami nr 1.
Z zadowoleniem przyjêli wiadomoœæ, ¿e w bud¿ecie dzielnicy
na rok 2006 s¹ œrodki na opracowanie dokumentacji dotycz¹cej domu kultury na Targówku
Przemys³owym. Ogólnie jednak, na zadania inwestycyjne,
m.in. zwi¹zane z infrastruktur¹,
dzielnica ma coraz mniej œrodków. Spo³eczna praca Rady
Osiedla Targówek Fabryczny
nie bêdzie wiêc lekka, ³atwa ani
przyjemna, ale warta zachodu
K.
Z ostatniej chwili.
7 listopada Rada Osiedla
wybra³a swe prezydium w
sk³adzie: przewodnicz¹ca
Rady - Hanna Neræ, I zastêpca - Robert Sobiecki, II zastêpca - Micha³ Jakubiak, sekretarz
- Agnieszka Szczepañska,
skarbnik - Agnieszka Sikora.

EKSPRESOWA KASA
W SKOK Stefczyka
Tylko 60 minut – tyle trwa rozpatrywanie
wniosku kredytowego w SKOK Stefczyka.
Dla swoich Czlonków
SKOK Stefczyka przygotowala specjalna oferte kredytowa – pozyczke ekspresowa, w której formalnosci naprawde ograniczono do minimum. Wystarczy dowód osobisty i chwila wolnego czasu,
aby uzyskac pozyczke do 10
tys. zl. Nie jest wymagane
zaswiadczenie o zarobkach.
Zamiast zaswiadczenia pozyczkobiorca sam sklada
oswiadczenie o wysokosci
uzyskiwanych dochodów. W
przypadku emerytów i rencistów wystarczy ostatni odcinek emerytury lub renty i minimalny dochód w wysokosci
350 zl netto.
Najnizsza kwota pozyczki
to 500 zl, a splate mozna rozlozyc nawet na trzy lata. W
zwiazku ze zblizajacymi sie
Swietami, Kasa przygotowala dla swoich Czlonków niespodzianke – splata pierwszej raty moze, na zyczenie

klienta, zostac odroczona o
trzy miesiace. A zatem zaciagajac teraz pozyczke, zaczniemy ja splacac dopiero w
2006 roku.
Trwa równiez promocja
czlonkostwa – kazdy z Czlonków, który przekona do zaciagniecia pozyczki w SKOK
Stefczyka któregos ze swoich
bliskich lub przyjaciól, otrzyma bon towarowy o wartosci
50 zl (regulamin promocji jest
dostepny w oddzialach
Kasy).
Zapraszamy do oddzialów
SKOK Stefczyka:
- na Pradze przy ul. Okrzei 34
(wejscie od ul. Targowej),
tel. 741 13 05 do 07,
- na Targówku
przy ul. Kondratowicza 18,
tel. 301 04 00 do 04,
- na Tarchominie
przy ul. Æmielowskiej 15,
tel. 889 02 40 do 42,
codziennie w godz. 10.00-18.00.

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115
(wejœcie od ulicy Markowskie)

03-741 Warszawa
Tel./fax 618-98-88
Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982
SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:
♦ CERAMIKA ♦ WANNY
♦ ZLEWOZMYWAKI ♦ BATERIE
♦ POMPY ♦ KOT£Y ♦ PIECE GAZOWE
♦ KALORYFERY ♦ FARBY ♦ KLEJE
AUTORYZACJA FIRM:
♦ JUNKERS ♦ CERSANIT
♦ KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR
US£UGI HYDRAULICZNE:
♦ WODA ♦ CENTRALNE OGRZEWANIE
♦ KANALIZACJA

Lustro Pi³sudskiego
6 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

dzia³y wojsk bolszewickich. W
styczniu 1919 r. zajê³y Miñsk i
Wilno. W oficjalnych deklaracjach w³adze pañstwa radzieckiego wysuwa³y w stosunku do
Polski propozycje pokojowe. W
rzeczywistoœci jednak przygotowywa³y siê do konfliktu zbrojnego. Dosz³o do wojny miêdzy
Polsk¹ a Rosj¹ bolszewick¹. W
sierpniu 1920 r. Armia Czerwona podesz³a pod Warszawê. I
wtedy dosz³o do s³ynnego „cudu
nad Wis³¹”. No w³aœnie, by³ ten
cud nad Wis³¹, czy go nie by³o?
Jestem przeciwny tej nazwie
i pojmowaniu tego wydarzenia
w kategoriach cudu. Okreœlenie to wymyœli³a endecja, aby
pomniejszyæ zas³ugi Pi³sudskiego i jego dowódców. Czy
to by³o tak, ¿e genera³ Haller
le¿a³ krzy¿em w katedrze 15
sierpnia, potem wsta³, pob³ogos³awiony przez arcybiskupa
Kakowskiego, pojecha³ pod
Radzymin i zwyciê¿y³, bo mu
Matka Boska pomog³a?
Jeœli mamy mówiæ o cudzie,
to dlatego, ¿e nast¹pi³a w jednym
czasie kumulacja elementów,
których nam nie brakowa³o i w
poprzednich powstaniach narodowych, a wiêc ogromnego ducha, wartoœci moralnych w spo³eczeñstwie z ogromnymi umiejêtnoœciami Wodza Naczelnego
i ca³ego sztabu generalnego.
Cudem by³o równie¿ to, ¿e
z³amano szyfry rosyjskie. Jak
powiedzia³ arcybiskup S³awoj
Leszek G³ódŸ, w dzia³aniu polskich kryptoanalityków nale¿y
siê dopatrywaæ palca bo¿ego.
Poganie nazywaj¹ to przypadkiem lub zbiegiem okolicznoœci.
A tak naprawdê by³o tu wiele
elementów wspó³graj¹cych ze
sob¹. Mieliœmy te¿ sprzyjaj¹c¹
sytuacjê miêdzynarodow¹. Popiera³a nas Francja, z której dostawaliœmy amunicjê.
Jednak Pan uwa¿a, ¿e najbardziej pomog³o z³amanie
szyfrów rosyjskich przez polski wywiad?
Taka jest moja opinia. Przecie¿, jeœli siê wie, z której strony ktoœ zamierza ci przy³o¿yæ,
to siê wie równie¿, jak siê zas³oniæ. Wiedza o przeciwniku
pozwala na zastosowanie podstawowej zasady sztuki wojennej, która nazywa siê ekonomi¹
si³. Mo¿na skupiæ wiêkszoœæ
swoich si³ na tym odcinku,
gdzie przeciwnik jest najs³abszy. Podczas wojny polsko-bolszewickiej Józef Pi³sudski wiedzia³ o ka¿dym posuniêciu wroga dziêki swoim kryptologom.
A wiêc Pi³sudski docenia³
rangê radiowywiadu? Kiedy
powsta³y jego pierwsze
struktury?
Zaraz po odzyskaniu niepodleg³oœci. Ledwie marsza³ek
Pi³sudski powróci³ do Warszawy, 11 listopada Rada Regencyjna przekaza³a mu zwierzchnictwo nad wojskiem, 14 listopada zaœ – pe³niê w³adzy pañstwowej. Miesi¹c póŸniej, 13

grudnia, by³o zaprzysiê¿enie
wojsk. W ci¹gu tego miesi¹ca
Pi³sudski poleci³ odnaleŸæ i
sprowadziæ z Wiednia Józefa

Rybaka. Kapitan Józef Rybak
by³ oficerem austriackiego wywiadu, utrzymuj¹cym kontakty
z polskim ruchem strzeleckim,
niepodleg³oœciowym ruchem,
który mia³ wywo³aæ powstanie
w Kongresówce.
W czasie tych wieloletnich
kontaktów, Pi³sudski przekona³
siê, ¿e Józef Rybak, Polak w
wojsku austriackim, jest patriot¹ i ¿e przekazuje Austriakom mniej, ni¿ powinien, ni¿
sam wie. Mia³ do Rybaka zaufanie tak ogromne, ¿e natychmiast po sprowadzeniu go z
Wiednia, powierzy³ mu zorganizowanie centrali polskiego
wywiadu wojskowego. Centrala wywiadu to jest podstawowy
nerw w ka¿dym sztabie, w ka¿dej armii na ca³ym œwiecie.
Jest to jedna z wa¿niejszych
komórek organizacyjnych, bo
pozwala analizowaæ, co siê
dzieje wokó³ nas. Szczególnie,
kiedy pañstwo i armia jest w
stanie tworzenia, w s³u¿bie
polityki zagranicznej i wojska
niezbêdna jest taka wiedza.
Pi³sudski zdawa³ sobie z tego
sprawê, przecie¿ spêdzi³ w
konspiracji ca³e swoje ¿ycie.
Marsza³ek przyda³ Rybakowi jednego ze swoich najlepszych wspó³pracowników, publicystê, t³umacza, w przysz³oœci ministra Ignacego Matuszewskiego. Nastêpnie Rybak
œci¹gn¹³ do polskiego wywiadu jeszcze jedn¹ osobê – najlepszego fachowca w najnowoczeœniejszej dziedzinie wywiadu, jaka wtedy dopiero siê rodzi³a, czyli radiowywiadzie. By³
to mjr Karol Bo³desku³, w czasie I wojny œwiatowej szef radiowywiadu pañstw centralnych na Froncie Wschodnim.
Czy on by³ Polakiem? Sk¹d
takie dziwne nazwisko?
Bo³desku³ deklarowa³ siê
jako Polak, pisa³ po polsku,
zna³ jêzyk polski w mowie i piœmie biegle. Pochodzi³ spod
Ko³omyi. Byæ mo¿e mia³ domieszkê krwi huculskiej, czy
rumuñskiej, zbyt ma³o o nim
wiemy. Zna³ doskonale niemiecki, francuski, ukraiñski.
Dziêki niemu podejmowaliœmy
próby czytania szyfrów wêgierskich. Pods³uchiwano rozmowy Beli Kuna i Lenina. St¹d
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wiemy, ¿e istnia³o niebezpieczeñstwo po³¹czenia siê rewolucji wêgierskiej z rosyjsk¹.
Bo³desku³ przeniós³ do Polski doœwiadczenia z armii austriackiej, gdzie wywiad sta³
na najwy¿szym poziomie?
Austriacy, jako pierwsi,
oprócz Francuzów, Brytyjczyków i Niemców stosowali niezwykle nowoczesny sposób
wywiadu, a mianowicie radiowywiad. Otó¿ depesza radiowa,
przesy³ana w eterze z jednej
radiostacji do drugiej, mog³a byæ
odbierana przez ka¿d¹ dowoln¹
radiostacjê. Odbiera³y j¹ tak¿e
radiostacje przeciwników. Z tej
kakofonii dŸwiêków nale¿a³o
wy³owiæ w³aœciw¹ informacjê.
Rzecz polega³a równie¿ na odpowiednio szybkim jej odszyfrowaniu, aby wiadomoœæ mog³a
byæ u¿yteczna. Z³amanie szyfru
po 3-4 tygodniach mija³o siê z
celem, chodzi³o o szybkoœæ, tym
bardziej, ¿e klucze by³y czêsto
zmieniane. WyobraŸmy sobie,
¿e wtedy klucze szyfrowe zmieniano co 2-4 tygodnie. A ju¿
Enigma mia³a nastawienie
zmieniane codziennie.

cji szyfrowej mia³ przyjaciel Kowalewskiego, por. Stanis³aw
Sroka, ale musia³ on pojechaæ
na œlub swojej siostry. Kowalewski zgodzi³ siê go zast¹piæ.
Noc¹ nap³ynê³y materia³y z radionas³uchu. Kowalewski nudzi³ siê, wiêc spróbowa³ z³amaæ szyfr.
Jak sam wspomina³, jedyn¹
jego wiedz¹ na ten temat by³o
opowiadanie Edgara Allana
Poe „Z³oty ¯uk”. W tym opowiadaniu jest szyfrogram, który rozwi¹zuje jeden z bohaterów metod¹ badania frekwencji, czyli czêstotliwoœci wystêpowania liter. T¹ sam¹ metod¹
pos³u¿y³ siê Kowalewski. Najpierw z³ama³ pierwsze s³owo
„dywizja”, bo wiedzia³, ¿e takie
s³owo musi wyst¹piæ. Zacz¹³ je
przymierzaæ do poszczególnych fragmentów szyfrogramu.
Nad ranem uda³o mu siê z³amaæ pierwszy klucz szyfrowy.
Niebawem z³ama³ klucze nie
tylko bolszewików, ale i „bia³ych” wojsk rosyjskich, klucze
ukraiñskie, litewskie no i niemieckie. Okaza³ siê niebywa³ym talentem kryptologicznym.

Czy s¹ narody lub œrodowiska predysponowane do wydania dobrych kryptologów?
S¹ trzy elementy potrzebne
dla dobrego ³amacza kodów:
zdolnoœci lingwistyczne, matematyczne i s³uch muzyczny. Matematyka to oczywiœcie logiczne
myœlenie, a muzyka – to rytm i
wyobraŸnia. Dlatego dobrzy specjaliœci pochodz¹ z krajów wielokulturowych, gdzie mówi siê
ró¿nymi jêzykami, gdzie s¹ uniwersytety z matematyk¹ na wysokim poziomie i gdzie komponuje siê muzykê. Dlatego w kryptografii najlepsi byli Austriacy,
W³osi no i Polacy.
Wróæmy do pocz¹tków
polskiego radiowywiadu, organizowanego przez Józefa
Rybaka i Karola Bo³desku³a.
Kogo im brakowa³o?
Nie mieliœmy specjalisty od
szyfrów rosyjskich. I wtedy pojawia siê Jan Kowalewski. Jest

Czy szyfry rosyjskie by³y
trudne?
By³y szyfry ³atwiejsze i trudniejsze. Zwykle poszczególne
znaki (litery lub cyfry) oraz sylaby zastêpowane by³y grup¹
cyfrow¹, na zasadzie tabliczki
mno¿enia. Najtrudniej by³o odczytaæ systemy z tzw. homofonami, czyli zdublowanymi
(zwielokrotnionymi) oznaczeniami poszczególnych liter, systemy kombinowane literowo-sylabowe. Rosjanie stosowali te¿
metody wtórnego szyfrowania.
Przyk³adem tego by³ system
„Dieliegat”. By³y te¿ szyfry tzw.
u³amkowe, jeden z nich oparty
zosta³ na fragmencie pieœni rewolucyjnej „Warszawianka”.
Jakie znaczenie dla dalszej pracy polskiego wywiadu mia³o z³amanie szyfrów?
Od listopada 1918 r. przejmowaliœmy depesze rosyjskie.
Ale dopiero po z³amaniu szyfrów nasze dowództwo otrzyma³o do rêki niesamowit¹ broñ.
Pi³sudski wiedzia³, co zamierza
nieprzyjaciel, zna³ ka¿de jego
posuniêcie. Mo¿na to porównaæ do gry w pokera, gdzie za
plecami jednego z graczy ustawione jest lustro. Drugi z graczy widzi karty tego pierwszego. Lustro to radiowywiad. To
ono t³umaczy „cudowne” wydarzenia z sierpnia 1920 r.
Jak to wygl¹da³o w praktyce?
12 sierpnia radiostacja w
Warszawie, na Cytadeli przejê³a rozkaz rosyjskiej XVI Armii,
pod dow. Miko³aja So³³ohuba,
który wyznacza³ zadania opanowania Warszawy, w pierwszej mierze Pragi. Czêœæ wojsk
mia³a atakowaæ na po³udniu, w
rejonie Wilanowa, a czêœæ na
pó³nocy, od Jab³onny. Ca³y
nacisk ataku mia³ iœæ na Pragê. Poszczególne dywizje XVI
Armii mia³y forsowaæ Wis³ê na
odcinku od Jab³onny na pó³nocy Warszawy a¿ po Karczew
na po³udniu.
W ci¹gu godziny rozkaz ten
zosta³ rozszyfrowany, a wiêc w
czasie szybszym, ni¿ rozszyfrowali go Rosjanie. Akurat w tym
czasie w sierpniu na pó³nocnym

sierpieñ 1919 r. Kowalewski
pochodzi³ z £odzi, gdzie skoñczy³ gimnazjum handlowe. Nastêpnie studiowa³ chemiê na
uniwersytecie w Liege. W czasie I wojny œwiatowej s³u¿y³ w
armii rosyjskiej w formacjach
in¿ynieryjnych, którym podlega³a ³¹cznoœæ. Znaj¹c procedury, zasady, jakich u¿ywano
do szyfrowania, w sierpniu
1919 r. przypadkowo z³ama³
szyfry rosyjskie.
Byæ mo¿e nie dosz³oby do
tego, gdyby nie œlub panny
Sroczanki. Otó¿ tego sierpniowego dnia nocny dy¿ur w sek-

Mazowszu i na Bia³orusi przechodzi³ front atmosferyczny i by³y wy³adowania, które zak³ócaj¹ transmisje radiotelegraficzne. Myœmy tego
rozkazu nie przejêli w
ca³oœci, ale równie¿ nie
przejêli go Rosjanie. Ich
radiostacje dywizyjne
¿¹da³y powtórzenia rozkazu. W tym czasie
przejêty rozkaz zosta³
zawieziony, w wersji oryginalnej, po rosyjsku, samochodem do Belwederu i podany do wiadomoœci Wodza Naczelnego.
Znajomoœæ tego rozkazu u³atwia³a polskiej I
Armii, która broni³a
przedmoœcia warszawskiego na odcinku od BugoNarwi a¿ po Otwock, organizacjê obrony. Wiedziano dok³adnie, jakie przeciwnik ma zadania i jakimi si³ami dysponuje.
Jednej tylko rzeczy wtedy
¿eœmy nie przewidzieli, mianowicie rywalizacji dwóch dowódców armii rosyjskiej.
Na czym polega³a ta rywalizacja?
Ka¿dy chcia³ zdobyæ Warszawê. W zwi¹zku z tym wytworzy³a siê taka sytuacja, ¿e
na prawym skrzydle XVI Armii,
jej prawoskrzyd³owa dywizja
mia³a zdobywaæ Radzymin i
równoczeœnie lewoskrzyd³owa
dywizja nastêpnej, III Armii
równie¿ otrzyma³a zadanie
zdobycia tego¿ Radzymina.
Dlatego w³aœnie na odcinku
Radzymina skupi³y siê znaczne si³y rosyjskie i by³o tam takie zagêszczenie, jakiego nikt
nie by³ w stanie przewidzieæ.

Sytuacja by³a dla nas o tyle
korzystna, ¿e w pewnym momencie te rosyjskie dzia³ania siê
krzy¿owa³y. Dywizje III Armii
mia³y przez Radzymin i Marki
iœæ bezpoœrednio na Pragê, czyli
dzia³aæ z pó³nocnego wschodu
na po³udniowy zachód, natomiast dywizje XVI Armii mia³y
zdobyæ Radzymin, a nastêpnie
przez Wólkê Radzymiñsk¹ iœæ
na Jab³onnê i forsowaæ Wis³ê.

W pierwszej linii, jak te jednostki rosyjskie siê skupi³y na
odcinku Radzymina, to po prostu mia³y ogromn¹ przewagê.
Natomiast w pewnym momencie one siê, mo¿na powiedzieæ,
minê³y. Jedne posz³y w jednym
kierunku, drugie w drugim. I to
dzia³a³o na ich niekorzyœæ.
To jeszcze by³ ten moment, kiedy wszystko wskazywa³o na nasz¹ przegran¹?
Tak. Zdobycie Warszawy
by³o realne. Spod Radzymina
widaæ ju¿ by³o œwiec¹ce w
s³oñcu kopu³y soboru Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Oni ju¿ ten b³ysk widzieli
i bardzo chcieli tam dotrzeæ.
Przejêcie rozkazu pozwoli³o
jednak Polakom poznaæ si³y
rosyjskie, maj¹ce zajmowaæ
Warszawê, oraz zorientowaæ
siê, ¿e bezpoœredniego szturmu na miasto bêdzie dokonywa³a tylko jedna armia, a po-

zosta³e mia³y za zadanie g³êbokie jej obejœcie od pó³nocy.
W polskiej literaturze historycznej ocenia siê, ¿e Rosjanie
powtórzyli dzia³ania, które mia³y miejsce w czasie Powstania
Listopadowego. O ile Iwan Dybicz szed³ od wschodu bezpoœrednio na Warszawê i zosta³
zatrzymany pod Olszynk¹ Grochowsk¹, o tyle Iwan Paskiedokoñczenie na str. 12
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Cecyliada z Taize
Nieznane wczeœniej uczucie,
którego nie potrafiê do dziœ zdefiniowaæ, ogarnê³o mnie po raz
pierwszy przed dwoma laty w niedzielny lipcowy poranek. Powraca ono, kiedy przegl¹daj¹c wakacyjne fotografie, natrafiam na
zdjêcie b³êkitno-bia³ej stanis³awowskiej cerkwi. Warto ów budynek zapamiêtaæ (ma³o kto o nim
wie, choæ znajduje siê zaledwie
kilkanaœcie kilometrów od Warszawy), gdy¿ nale¿y do jedynej
w centralnej i zachodniej Polsce
wiejskiej parafii prawos³awnej. To
w³aœnie tam poczu³em coœ niewyra¿alnego; coœ, co stanowi – jak
mnie siê wydaje – kwintesencjê
wszystkiego, o czym mówi siê i
pisze w kontekœcie zgody spo³ecznej, solidarnoœci narodowej,
umiejêtnoœci wspó³pracy dla dobra wspólnego.
Byliœmy wówczas z Avetkami
w Pomiechówku na dziesiêciodniowym obozie rowerowym.
Codziennie wyruszaliœmy z naszej bazy w Go³awicach na krajoznawcze, rekreacyjne lub pielgrzymkowe wycieczki. Na niedzielne popo³udnie dostaliœmy
koncertowe zaproszenie od
ksiê¿y z parafii w Pomiechowie.
Choæ mieliœmy œpiewaæ dopiero o czwartej, wyjechaliœmy grubo przed ósm¹. A ranek by³ doœæ
ch³odny i w³aœciwie do dziœ nie
wiem, czy to zimno, czy mo¿e
wczesna pora sprawi³y, ¿e ca³a
nasza ponad trzydziestoosobowa grupa, od maluchów - Aveci¹tek po najstarszych Ave Men,
jecha³a, jak nigdy wczeœniej i
nigdy potem, dostojnie i cicho,
niemal w zupe³nym milczeniu.
Wyczuwa³em rzadkie u m³odych
ludzi poruszenie. Zreszt¹ wymowna cisza zapad³a ju¿ wczorajszego wieczora przy ognisku,
kiedy oznajmi³em, ¿e rano pojedziemy na niedzieln¹ liturgiê
do prawos³awnej cerkwi w Stanis³awowie k. Modlina; w powietrzu, wraz z dymem ogniska,
zdawa³o unosiæ siê nie postawione przez nikogo pytanie: jak
to, my, chór z katolickiej parafii w „obcym” koœciele, u „innych”?
Oczywiœcie nie chodzi³o mi o zaliczenie atrakcji turystycznej czy
oryginalne zape³nienie czasu
albo zast¹pienie katolickiej
mszy nieznanym i przez to ciekawym obrzêdem...
Pamiêtam tê ciszê i wpatrzone we mnie oczy Marka, Kasi,
Ziuty, Agnieszki, Madzi..., gdy
póŸno w nocy snu³em opowieœæ
o dramatycznych wypadkach
tzw. schizmy wschodniej, o
g³ównym powodzie roz³amu niekwaszonym chlebie, o dumnym patriarsze Cerulariuszu i
aroganckim kardynale Humbercie, o Unii Brzeskiej i soborowym sformu³owaniu „Koœcio³y
siostrzane”. Zwykle na „Miêdzynutkach”, czyli naszych wieczornych rozmowach na tematy
wa¿ne, czêœæ osób spa³a. Tym
razem s³uchali wszyscy... Pada³y pytania, Gosia dzieli³a siê
swoim doœwiadczeniem uczestnictwa w cerkiewnej uroczystoœci zaœlubin, doœæ szybko okaza³o siê, ¿e niewiele osób ma
œwiadomoœæ z³o¿onoœci chrzeœcijañstwa. Co wiêcej ów brak
wiedzy religijnej i historycznej
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³¹czy³ siê z ignorancj¹ i doœæ
naiwnym wartoœciowaniem, na
przyk³ad porównywaniem do
sekt. Broñ Bo¿e, nie chodzi mi
o jakikolwiek relatywizm czy indyferentyzm, ale wiedzê, s³u¿¹c¹ pokojowi, wzajemnemu
ubogaceniu, otwartoœci na odmienn¹ kulturê i tradycjê. Wydaje siê, i¿ ekumeniczna œwiadomoœæ religijno-spo³eczno-historyczna, któr¹ przeciêtny wspó³czesny m³ody cz³owiek jakiegokolwiek wyznania chrzeœcijañskiego nie mo¿e siê popisaæ,
jest zasadniczym warunkiem
budowania spo³eczeñstwa
prawdziwie tolerancyjnego, rozumiej¹cego, ¿e zacietrzewienie i zbytnie przywi¹zanie do litery prawa, przedk³adanie nad
wszystko w³adzy i pozycji hierarchicznej czy te¿ nieumiejêtnoœæ dialogu - zawsze prowadz¹ do spustoszenia. Zreszt¹
jestem g³êboko przekonany, ¿e
chrzeœcijañstwa nie mo¿na zrozumieæ bez znajomoœci specyfiki i duchowoœci wszystkich
jego obrz¹dków, oczywiœcie
szanuj¹c i dostrzegaj¹c wzajemne ró¿nice dogmatyczne.
Wyraziœcie uj¹³ to znakomity
teolog prawos³awny Sergiusz
Bu³gakow (1871-1944): „Ka¿da
z historycznych ga³êzi chrzeœcijañstwa posiada swój szczególny charyzmat: katolicyzm - dar
w³adzy i organizacji, protestantyzm - etyczny dar godnoœci
¿yciowej i intelektualnej, ludy
prawos³awne - dar kontemplacji piêkna œwiata duchowego”.
Modliliœmy siê potem na d³ugiej prawos³awnej mszy. Niemal
wszyscy wytrwali ca³e pó³torej
godziny. Cerkiewny ministrant,
sêdziwy i bardzo sympatyczny
Miko³aj, z prawdziw¹ d³ug¹
brod¹, pokazywa³ nam, kiedy
nale¿y wstaæ, kiedy klêkn¹æ.
Dziewczêta zauroczy³ g³êboki
bas m³odziutkiego, 16-letniego
kleryka, przyje¿d¿aj¹cego ka¿dej niedzieli z odleg³ej Hajnówki. Mnie z kolei – wzruszy³ widok
dwóch starszych niewiast, usi³uj¹cych wtórowaæ kantorowi.
Pewnie kiedyœ œpiewa³y w cerkiewnym chórze. Teraz ca³a ich
parafia liczy zaledwie 10 rodzin...
Dziœ na liturgii by³o nas razem a¿
40 osób! Odmienieni wychodziliœmy po nabo¿eñstwie i spotkaniu z sympatycznym ksiêdzem
proboszczem, który po Liturgii
opowiedzia³ o historii miejsca,
pokaza³ czczon¹ tutaj ikonê Matki Bo¿ej Czêstochowskiej i cierpliwie odpowiada³ na pytania.
Ktoœ do mnie powiedzia³, ¿e od
tej chwili, gdy zobaczy kopu³ê
cerkwi, ucieszy siê, bo zrozumia³, ¿e ludzie czcz¹ w jej murach tego samego Jezusa...
Owo uczucie z jednakow¹ intensywnoœci¹ pojawi³o siê ponownie na krótk¹ chwilê podczas ferii zimowych na s³owackiej Orawie. Trafiliœmy wówczas
z Avetkami do miejscowoœci
Œwiêty Krzy¿, znajduj¹cej siê kilka kilometrów na po³udnie od
znanego turystom janosikowego
Liptowskiego Mikulasza. Na
koñcu nieciekawej wsi, na skraju lasu znajduje siê kilkusetletni
ewangelicki koœció³, bêd¹cy najwiêksz¹ drewnian¹ œwi¹tyni¹ w
Europie Œrodkowej, mog¹c¹ pomieœciæ – bagatela! - 4000 ludzi.
Z zewn¹trz budowla nie zrobi³a
na nas wiêkszego wra¿enia, gdy
jednak weszliœmy do œrodka –
iœcie katedralna, ale ca³kowicie
drewniana powierzchnia, jaka
ukaza³a siê naszym oczom, z
imponuj¹cymi galeriami i chórami - zapiera³a dech w piersiach.
Z kolei w lipcu tego roku w
dwudziestoosobowej grupie
chórzystów przez piêæ dni przemierzaliœmy na rowerach Podlasie szlakiem drewnianych
œwi¹tyñ unickich, prawos³awnych i rzymskich. Odwiedziliœmy
ponad 30 koœció³ków, z których

wiêkszoœæ – licz¹ca ponad 300
lat – ³¹czy ta sama historia: powsta³y jako œwi¹tynie greckich
katolików (unitów), w czasie zaborów niejednokrotnie si³¹ i w
sposób krwawy zosta³y odebrane przez prawos³awnych, a po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci powróci³y do katolików, ale w obrz¹dku rzymskim.
Rzecz niesamowita – w ka¿dym
przypadku w tym samym miejscu ten sam Bóg jest uwielbiany od setek lat, jednak na ró¿ne
sposoby… Istotnie, czuliœmy oddech modlitwy wieków! Poznaliœmy wielu ludzi ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich i obrz¹dków. Ich postawy by³y ró¿ne. By³
i duchowny prawos³awny w podesz³ym wieku, który pomstowa³ na historyczne krzywdy wyrz¹dzone przez katolików, i byli
prawos³awni mieszkañcy granicznych Tokar, którzy z wielkim
sercem przyjêli nas na nocleg,
gdy póŸnym popo³udniem zasta³a nas u nich burza, 20 km
przed miejscem docelowym… A
miejscowa m³odzie¿ – i katolicka, i prawos³awna – do póŸnej
nocy opowiada³a nam o szko³ach, marzeniach, planach,
przyjaŸni, mi³oœci. Dla nich to takie naturalne, ¿e jedni id¹ w niedzielê do przepiêknej drewnianej cerkwi, przy której bije cudowne Ÿróde³ko, pozostali do
drewnianego koœcio³ka katolickiego wybudowanego w stylu
góralskim. Szczególne wra¿enie wywar³o na nas serdeczne
przyjêcie w cerkwi unickiej w Kostom³otach, gdzie uczestniczyliœmy w niedzielnej liturgii celebrowanej oczywiœcie na sposób
wschodni z naszymi braæmi unitami, pozostaj¹cymi w ³¹cznoœci z Rzymem. Gdy podczas Eucharystii czêœæ œpiewów wykonywaliœmy my, czêœæ chór cerkiewny i przystêpowaliœmy do
Komunii œw. pod postaciami
chleba kwaszonego i wina a potem œpiewano nam „Mnogaje
leta…” poczuliœmy g³êbok¹ jednoœæ Koœcio³a i – jak potem
wszyscy mówili – wydawa³o siê
jasne: jest wspólne prawo mi³oœci, ten sam fundament, jedynie
inne formy oddawania kultu.
Nikt z nas nie spodziewa³ siê,
¿e owa lipcowa pielgrzymka bêdzie mia³a szczególne, zaplanowane przez Opatrznoœæ, znaczenie. Zrozumieliœmy to dopiero wtedy, gdy media poda³y wiadomoœæ o tragicznej œmierci Brata Rogera, za³o¿yciela ekumenicznej wspólnoty we francuskim Taize, który, obok Jana
Paw³a II (przyjaŸnili siê), by³ najwiêkszym rzecznikiem jednoœci
chrzeœcijan w XX wieku. W czasie II wojny œwiatowej ów protestant, gruntownie wykszta³cony
teologicznie, podchodz¹cy z rodziny pastora, za³o¿y³ wspólnotê na wzór zakonów katolickich,
jednak otwart¹ na ludzi z ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich.
Ka¿dy cz³onek sk³ada przyrzeczenia zachowania ubóstwa,
pracy na rzecz wspólnoty, bez¿eñstwa, jednak zachowuje
swoje w³asne wyznanie! Obecnie wœród braci z Taize s¹ i protestanci, i katolicy, i anglikanie 25
ró¿nych narodowoœci. Na co
dzieñ – we wspólnej modlitwie i
pracy oraz dzia³alnoœci na rzecz
ubogich praktycznie realizuj¹
ekumenizm. Brat Roger podkreœla³, ¿e nie chce tworzy nowego
wyznania, od³amu, kolejnego
Koœcio³a. Taize ma œwiadczyæ o
mo¿liwej do realizacji praktycznej jednoœci i wspólnocie modlitewnej. Od lat 70. XX w. co roku
do Taize przybywaj¹ miliony
m³odych (równie¿ hierarchowie
na czele z Janem Paw³em II),
aby spêdziæ we wspólnocie braci tydzieñ na modlitwie, spotkaniach, rozwa¿aniu Biblii. Z kolei
w noc sylwestrow¹ w ró¿nych
czêœciach Europy organizowane

s¹ miêdzynarodowe spotkania
m³odych, w 2000 roku odby³o
siê takie w Warszawie.
Tegoroczne doœwiadczenia
Avetek zobligowa³y, aby trzeci¹
edycjê CECYLIADY – przegl¹du chórów i zespo³ów muzycznych dekanatu tarchomiñskiego
i okolic, który corocznie odbywa
siê z inicjatywy Fundacji AVE w
koœciele w P³udach - dedykowaæ pamiêci Brata Rogera.
Dzieci, m³odzie¿ i doroœli skupieni w zespo³ach, dzia³aj¹cych
przy parafiach i szko³ach Bia³o³êki, Tarchomina, Bródna i Targówka na czele z Avetkami, Ave
Men i Aveci¹tkami wykonaj¹
kanony i ostinata z Taize. Cecyliada po³¹czy w sobie koncert i
nabo¿eñstwo. Osi¹ spotkania
bêd¹ specjalne procesje – krzy¿a, ekumenii, Ducha œwiêtego,
œwiat³a i pokoju, podczas których na uczestników spadnie
m.in. anielski i ró¿any deszcz.
Serdecznie zapraszamy.
CECYLIADA W DUCHU TAIZE:
Niedziela 20 XI, g. 19-21
parafia Narodzenia NMP,
ul.Klasyków 21, P³udy, dojazd
autobusem 152, wstêp wolny.
Bart³omiej W³odkowski

Moto Flesz
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BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

• Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania
i podwójnego klejenia

• Dywany na wymiar
ZAPRASZAMY!

Sportline, czyli fabia na sportowo

Bogate wyposa¿enie, szerokie 15-calowe opony oraz
ciemne szyby to podstawowe
wyró¿niki limitowanej wersji
modelu fabia, któr¹ od niedawna mo¿emy kupiæ w salonach skody.
Z zewn¹trz sportowy charakter auta akcentuj¹ prawie czarne szyby tylne, aluminiowe obrêcze kó³ wraz z oponami 195/
50 oraz logo wersji sportline,
umieszczonym po obu stronach pojazdu. Ca³oœci dope³nia
zderzak w kolorze nadwozia
wraz z zamontowanymi œwiat³ami przeciwmgielnymi.
Sportowych akcentów nie
zabrak³o równie¿ we wnêtrzu.
W wyposa¿eniu tej limitowanej wersji znajduj¹ siê m.in.:
nowy wzór ga³ki zmiany biegów, trójramienna kierownica,
sportowe fotele przednie z tapicerk¹ dynamic, pakiet skórzany (kierownica i dŸwignie

zmiany biegów i hamulca
rêcznego) oraz chromowane
dodatki. Aby uprzyjemniæ radoœæ z jazdy fabi¹, skoda zadba³a równie¿ o sprzêt audio.
W tym modelu znajdziemy
wysokiej klasy radioodtwarzacz skoda auto symphony
z odtwarzaczem p³yt CD oraz
oœmioma g³oœnikami.

Model sportline dostêpny jest
w piêciu atrakcyjnych kolorach
nadwozia takich jak czerñ magic, srebrny diamond, ¿ó³ty lemon, czerwieñ corrida i flamenco oraz we wszystkich trzech
wersjach nadwoziowych hatchback, sedan oraz combi.
Ceny nowej wersji fabii kszta³tuj¹ siê od 41.940 do 58.290 z³.

Neos na targach w Tokio
NEOS 3 jest trzecim z kolei modelem koncepcyjnym w
futurystycznej serii Crossover
Utility Vehilce stworzonym w
japoñskim centrum designu
hyundaia w Chibie.
Auto posiada jednobry³owe
nadwozie o kszta³cie przypo-

minaj¹cym sedana oraz napêd na cztery ko³a. Aerodynamiczny kszta³t tylnej czêœci
nadwozia minimalizuje wspó³czynnik oporu, a jednoczeœnie pozostaje prosty i przejrzysty w stosunku do ca³oœci.
Do nowinek technicznych w

tym aucie zaliczyæ mo¿na
przedni grill oraz reflektory,
które wyposa¿ono w czujniki
ostrzegaj¹ce przez zderzeniem i zbli¿eniem do obiektu,
znajduj¹cego siê przed pojazdem.
Zamontowane
przednie kamery poszerzaj¹
tak¿e pole widzenia. Technologie zastosowane w przednich lampach obejmuj¹ system u³atwiaj¹cy jazdê po
zmroku oraz automatyczne
dostosowanie do kierunku
jazdy strumienia œwiate³.
Pod mask¹ neosa ukryty
jest nowo stworzony motor o
pojemnoœci 4.6 litra, 32 zaworach i 8 cylindrach w uk³adzie
widlastym zintegrowany z
elektronicznie sterowan¹,
piêciobiegow¹ skrzyni¹ automatyczn¹.

PTTK Oddzia³ Sto³eczny im. Aleksandra Janowskiego przyjmuje zg³oszenia kandydatów na: demonstratora narciarskiego (wiek 12-16 lat), pomocnika instruktora narciarskiego
(do 30 lat) i przewodnika turystyki narciarskiej (do 45 lat). Chêtnych zapraszamy w poniedzia³ki w godzinach 17-18 na ul. Podwale 23. Organizujemy zgrupowania narciarsko-piesze, na pogórzu karkonoskim i w Górach Izerskich (polskich i czeskich).
Wspó³organizujemy udzia³ chêtnych w rajdach narciarskich i zawodach (Bieg Piastów)
oraz miêdzynarodowym rajdzie pieszym „3 dni – 3 wêdrówki” 21-23 kwietnia 2006.
Organizujemy wycieczki narciarsko-piesze i spacery nordyckie w okolicach Warszawy.
Zapraszamy 19 listopada na spacer nordycki (z kijami) dla narciarzy i piechurów (Marysin
Wawerski – Kamieñ Pi³sudskiego – Stara Mi³osna – Barciucha – Anin). Trasa oko³o 12 km.
Zbiórka – Marysin Wawerski, pêtla autobusów 141, 520 godz. 10.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 635-27-52
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Pañstwowa Szko³a Muzyczna
I Stopnia im. Fryderyka Chopina. Trzystu trzech uczniów, piêædziesiêciu piêciu nauczycieli,
nauka niemal wszystkich instrumentów, 120-letnia historia i niezwyk³e dzieje siedziby przy Namys³owskiej 4.
W czasach g³êbokiego PRLu nikt nawet nie œni³ o wielkim
œwiecie, a có¿ dopiero o œwiecie arystokracji z Albionu. W
1963 roku w Polsce koncertowa³a brytyjska National Youth
Orchestra, pod artystycznym
kierownictwem Dame Ruth Railton King. Arystokratka dowiedzia³a siê o problemach lokalowych praskiej szko³y muzycznej. Postanowi³a dzia³aæ - przez
mi³oœæ do muzyki, szczególnie
do muzyki Chopina. Namówi³a
swojego mê¿a Cecila Kinga, wydawcê i szefa Daily Mirror, do
przekazania wydawnictwu RSW
- Prasa, maszyn drukarskich z
zastrze¿eniem, ¿e pieni¹dze za
nie bêd¹ przeznaczone na budowê Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Fryderyka Chopina.
O dziwo, oferta zosta³a przyjêta
i ju¿ w 1966 roku Pañstwowa
Szko³a Muzyczna im. Fryderyka Chopina otrzyma³a now¹ siedzibê, bardzo nowoczesn¹ jak
na owe czasy. - W³aœciwie i dziœ
nie mamy siê czego wstydziæ.
Sala koncertowa z widowni¹ dla
365 osób jest ewenementem w
Polsce, jeœli chodzi o szko³y muzyczne I stopnia - mówi Waldemar Dubieniecki, d³ugoletni dyrektor szko³y, muzyk, niegdyœ
cz³onek s³ynnego zespo³u Warszawskich Akordeonistów, wychowanek placówki, któr¹ dziœ
kieruje.
Powróæmy na chwilê do historii. Placówka powsta³a 122
lata temu pod nazw¹ Wy¿sza
Szko³a Muzyczna i funkcjonowa³a jako agenda Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w gmachu Filharmonii
Narodowej przy Sienkiewicza
8, do wybuchu II wojny œwiatowej. Jak wiadomo, budynek
zosta³ doszczêtnie zniszczony
podczas dzia³añ wojennych.
Wiosn¹ 1945 szko³a zaczê³a
dzia³aæ w ocala³ej kamienicy
czynszowej przy Wileñskiej.
Kilka miesiêcy póŸniej stan
posiadania placówki rozszerzono o dziewiêæ pokoi w budynku przy In¿ynierskiej. Rozbicie na dwa budynki, toaleta
na zewn¹trz - to nie by³y komfortowe warunki pracy ani dla
nauczycieli, ani dla uczniów,
ale ju¿ wówczas szko³a mog³a
siê poszczyciæ wieloma osi¹gniêciami. W 1950 roku Wy¿sza Szko³a Muzyczna przy
Wileñskiej i In¿ynierskiej zosta-

³a upañstwowiona i podzielona
na dwie placówki - PSM I Stopnia i PSM II Stopnia. Ogromne
zaanga¿owanie dyrekcji, nauczycieli i cz³onków komitetu
rodzicielskiego sprawi³o, ¿e
zgromadzono doskona³e instrumenty. Pozosta³ problem
nowej siedziby. I tu w³aœnie w
sukurs szkole przysz³a Dame
Ruth Railton King. Od 1966
roku Pañstwowa Szko³a Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina dzia³a przy Namys³owskiej 4. Jest szko³¹ stricte
muzyczn¹, bez programu ogólnego, wysoko notowan¹ w rankingach szkó³ muzycznych. W
tegorocznym rankingu znalaz³a
siê na 10 miejscu w regionie na 25 szkó³. - Wœród wychowanków szko³y jest bardzo wiele znanych osób, nie sposób
ich wszystkich wymieniæ. Koñczyli j¹ m.in. Gra¿yna Barszczewska i jej syn, perkusista
jazzowy Micha³ D¹brówka m¹¿ Natalii Kukulskiej, S³awo-

nia tak bardzo potrzebne by³y
szkole. - Zawdziêczamy to zrozumieniu i sympatii rodziców
uczniów. Bez szemrania godz¹
siê p³aciæ niema³y haracz na
komitet rodzicielski - 50 z³ miesiêcznie. 65 do 80 proc. rodziców p³aci sk³adki. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie ka¿dego na
to staæ - najmniej zasobni s¹
zwalniani z op³at, ale partycypuj¹ w ró¿nych pracach na
rzecz szko³y. Uda³o nam siê
wymieniæ okna w czêœci budynku, wykonaæ malowanie sal,
po³o¿yæ nowe chodniki w korytarzach, wyremontowaæ salê
koncertow¹ wraz ze scen¹,
wykonaæ zaci¹gi do kotar, zakupiæ instrumenty i meble do
sal lekcyjnych. Uda³o siê równie¿ dokonaæ rzeczy, do której
najtrudniej by³o namówiæ pana
dyrektora, jako ¿e jest cz³owiekiem delikatnym - trzeba by³o
zwolniæ przysypiaj¹cych panów
dozorców. W zamian uda³o siê
zainstalowaæ ca³odobowy mo-

mir Kulpowicz - pianista jazzowy - informuje dyrektor Waldemar Dubieniecki i dodaje: Nauka odbywa siê na zasadzie
indywidualnego kszta³cenia we
wspó³pracy uczeñ - mistrz.
M³odzie¿ ma do dyspozycji niemal wszystkie instrumenty fortepian, gitarê klasyczn¹, instrumenty smyczkowe, perkusyjne, tr¹bkê, klarnet, fagot.
Ca³kiem niedawno do³¹czy³
saksofon. Dzia³aj¹ w naszej
szkole zespo³y kameralne i
chór. To niezwykle istotne dla
edukacji dzieci i m³odzie¿y nauczyæ siê pracowaæ w zespole. Myœlimy równie¿ o stworzeniu orkiestry kameralnej. O
poziomie szko³y œwiadczy i to,
¿e ponad jedna trzecia absolwentów decyduje siê na dalsz¹
edukacjê w szko³ach muzycznych II stopnia.
Niezwykle prê¿nie dzia³a jedenastoosobowa Rada Rodziców. Gdyby nie jej zaanga¿owanie, nie by³oby co marzyæ o
jakichkolwiek remontach, które po 39 latach funkcjonowa-

nitoring. Kamery nadzoruj¹
budynek, a w przypadku czegokolwiek niepokoj¹cego pojawia siê patrol firmy ochroniarskiej. To koniecznoœæ - miejsce
nie jest zbyt bezpieczne, by³y
próby w³amañ do szko³y. Ten
system jest znacznie tañszy informuje El¿bieta Motyka Makul, przewodnicz¹ca Rady
Rodziców, zaœ Waldemar Dubieniecki z uœmiechem dodaje
– Rzeczywiœcie, trudno mi by³o
podj¹æ decyzjê o zwolnieniu
dozorców. Dziêki temu jednak,
po pierwsze, zyskaliœmy profesjonalny monitoring, po drugie
œrodki z etatów dozorców mog³em przeznaczyæ na etaty dla
nauczycieli instrumentów, m.in.
dla nauczyciela gry na saksofonie. Zaœ jeœli chodzi o pani¹
El¿bietê to jest to osoba zupe³nie nieoceniona - pe³na energii, ca³kowicie oddana szkole,
wspania³a. Taki jest zreszt¹
ca³y zespó³ Rady Rodziców.
Wydaje mi siê, ¿e jesteœmy
jedn¹ z nielicznych szkó³ muzycznych, w których tak doskonale uk³ada siê wspó³praca pomiêdzy dyrekcj¹, gronem pedagogicznym, uczniami i Rad¹
Rodziców. Pewnie, ¿e zdarzaj¹
siê i sytuacje konfliktowe, ale
s¹ raczej rzadkoœci¹.
Specyfik¹ szko³y, jak¿e
chwalebn¹, jest udzia³ uczniów
w koncertach charytatywnych.
A wszystko zaczê³o siê jeszcze
w latach 80. Szko³a jako pierwsza odpowiedzia³a wówczas
na akcjê Kuriera Polskiego i
Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej i wziê³a udzia³ w
koncercie „O uœmiech dziecka”. Œrodki ze zbiórek by³y
przeznaczane na pomoc dla
ubogich dzieci.
Od dwóch lat niema³e fundusze ze zbiórek podczas koncertów s¹ kierowane do Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci na Targówku. Za ka¿dym razem udaje siê zebraæ
kwoty oko³o 2 tys. z³.
Z inicjatywy Dame Ruth Railton King, fundatorki szko³y,
odby³ siê pierwszy konkurs na
najlepszego instrumentalistê
roku. Nagrody pocz¹tkowo
sponsorowa³a pomys³odawczyni, od 1992 roku s¹ fundowane
przez Radê Rodziców. Od 2000
roku konkurs nosi imiê Dame
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Ruth Railton i odbywa siê pod
zawo³aniem „Miej odwagê siê
wybijaæ”. By³o to ulubione zawo³anie angielskiej arystokratki.
Dziœ œcianê szko³y wieñczy tablica poœwiêcona jej pamiêci.
W jesiennej scenografii sceny sali koncertowej Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I Stopnia im.
Fryderyka Chopina odby³ siê 3
listopada koncert zaduszkowy
poœwiêcony pamiêci nauczycieli, przyjació³ szko³y i tych, którzy odeszli w minionym roku wielkiego Polaka Jana Paw³a II,
Czes³awa Niemena i Jacka
Kaczmarskiego ...
Notowa³a El¿bieta Gutowska
Dame Ruth Railton King urodzi³a siê 14 grudnia 1915 roku w
Folkestone w hrabstwie Kent, w
Wielkiej Brytanii. By³a córk¹ anglikañskiego pastora, jej matka
by³a skrzypaczk¹. Ruth Railton
rozpoczê³a naukê gry na fortepianie w Wantage, studia muzyczne kontynuowa³a w Londynie, w Królewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Sir Henry Wooda, zaœ dyrygentury uczy³a siê u Arturo Toscaniniego. Po
ukoñczeniu studiów, do wybuchu
II wojny œwiatowej zajmowa³a siê
szkolnictwem muzycznym i jako
chórmistrzyni prowadzi³a chóry
amatorskie i szkolne. Jej zapa³ i
wytrwa³oœæ sprawi³y, ze odnios³a
spektakularny sukces - w 1948
roku powsta³a National Youth Or-

chestra. Ruth Railton by³a jej kierownikiem artystycznym a¿ do
1965 roku. NYO koncertowa³a
m.in. w Niemczech, Francji, W³oszech, Finlandii, ZSRR, Polsce,
Portugalii, Szwajcarii, Izraelu i
Grecji. Orkiestra istnieje do dziœ,
wielu wybitnych muzyków debiutowa³o pod okiem Dame Ruth
Railton.
W 1962 roku poœlubi³a brytyjskiego wydawcê Cecila Harmswortha Kinga szefuj¹cego Daily Mirror, dziennik od 1952 roku
sponsorowa³ NYO. W 1963 roku
orkiestra koncertowa³a w Polsce, wówczas to ma³¿eñstwo
Kingów dowiedzia³o siê o k³opotach lokalowych praskiej szko³y
muzycznej. Pañstwo King podarowali wydawnictwu RSW - Prasa maszyny drukarskie z zastrze¿eniem, ¿e pieni¹dze za
nie maj¹ byæ przekazane na budowê Szko³y Muzycznej im. Fryderyka Chopina i w ten w³aœnie

sposób placówka zyska³a siedzibê przy Namys³owkiej 4.
Zrezygnowawszy z kierownictwa artystycznego NYO Ruth
Railton King prowadzi³a do 1974
roku szko³ê baletow¹ Royall Ballet School. Nastêpnie w Dublinie,
w Irlandii stworzy³a Teatr Dzieciêcy. W 1983 roku, w setn¹ rocznicê istnienia PSM im. Fryderyka Chopina, by³a goœciem honorowym szko³y.
By³a cz³onkiem Królewskiej
Akademii Muzycznej i honorow¹ cz³onkini¹ wielu presti¿owych uczelni muzycznych,
doktorem honoris causa uczelni w Polsce i Portugalii, dyrektorem Ulster College of Music i
wielu s³ynnych orkiestr i chórów. W 1992 roku opublikowa³a „Daring To Excel” - historiê
National Youth Orchestra.
Zmar³a w Londynie 23 lutego
2001 roku w wieku 85 lat.
El¿bieta Gutowska

Oskar szuka domu
Oskar przyjecha³ ze Œl¹ska. Do Warszawy przywioz³a
go w³asnym samochodem za
darmo dobra dusza i – wraz z
przyjació³mi – otoczy³a serdeczn¹ opiek¹. Dlaczego
Oskar wymaga tak szczególnych wzglêdów? Przecie¿ to
tylko pies. A raczej milutki,
malutki psiak, który nigdy nie
bêdzie chodzi³. Pó³tora roku
temu ktoœ potr¹ci³ go samochodem. Ranny szczeniak
prze¿y³ gehennê: trafi³ do
schroniska, gdzie niezoperowany krêgos³up Ÿle siê zrós³ i
od tej pory Oskar móg³ siê jedynie czo³gaæ. W³aœciwie nie
¿y³, tylko wegetowa³ – mówi

Joanna Seliga, wolontariuszka, która sama jest w³aœcicielk¹ dwóch psów. Do kliniki
na SGGW przyjecha³ wychudzony jak szkielet, z niegoj¹cymi siê ranami, chocia¿ z
wielkim apetytem na ¿ycie.
¯yczliwi ludzie nie tylko op³acili mu pobyt w zwierzêcym
szpitalu, gdzie m³odziutki
owczarek nabiera si³. Przyjaciele Oskara sami zrzucili siê
na… wózek dla niego. A to
wcale niema³a kwota. Warto
by³o. Naprawdê. Bo teraz z
przyjemnoœci¹ patrzymy, jak
piesek œmiga na tym wózku jak
zwariowany. Roznosi go energia. Oczywiœcie, wymaga spe-

Listopadowy kalejdoskop
W najbli¿szy pi¹tek (11 XI) przypada 512 rocznica urodzin
Phillipusa Theophrastusa Bombastusa Paracelsusa von Hohenheim (1943-1541). Dlaczego warto zwróciæ uwagê na tego
cz³owieka o wielu imionach, zwanego dziœ krótko Paracelsusem? Bo równie¿ dziêki niemu XV-wieczna medycyna zaczê³a
wygl¹daæ zupe³nie inaczej. Ten Szwajcar by³ lekarzem i filozofem; zajmowa³ siê tak¿e zwi¹zkami chemicznymi – wykry³, które z nich s¹ szkodliwe. Sporo wyk³ada³ i to nie tylko po ³acinie,
ale w jêzykach krajów, po których podró¿owa³. A jeŸdzi³ wiele,
po ca³ej Europie, uzbrojony jedynie w miecz, skrywaj¹cy w rêkojeœci leki dla chorych. Medykamenty owe by³y preparatami
uzyskanymi z miedzi, ¿elaza i o³owiu, i im to w³aœnie byæ mo¿e
Paracelsus zawdziêcza s³awê cudownego uzdrowiciela.
25 listopada bêdziemy obchodziæ bardzo przyjemne œwiêto.
To Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia. Stosunkowo nowa data,
ale warto zaznaczyæ j¹ w kalendarzu. Pierwszy pluszowy niedŸwiadek zosta³ wyprodukowany 103 lata temu w Niemczech.
Ale do historii z pewnoœci¹ przejdzie jego literacki krewniak –
miœ o bardzo ma³ym rozumku. Kubuœ Puchatek „urodzi³ siê” w
1926 r. – wtedy ukaza³a siê pierwsza ksi¹¿eczka o jego przygodach, napisana przez Alana Alexandra Milne. Dwa lata póŸniej
wydano „Chatkê Puchatka”. Nawiasem mówi¹c cieplutkie imiê
Puchatek jako pierwszy nosi³ pewien ³abêdŸ. A Milne, choæ napisa³ jeszcze parê powieœci i dramatów dla doros³ych, w pamiêci wdziêcznych czytelników pozosta³ na wieki „ojcem” Kubusia.
Komu z nas nie zdarzy³o siê przeziêbiæ jesieni¹? Wiemy te¿,
jak irytuj¹ce potrafi byæ s³uchanie w kó³ko ¿yczeñ „na zdrowie”,
kiedy mêczy nas atak kichania. Tymczasem ten zwyczaj ma bardzo d³ug¹ tradycjê. Ju¿ w œredniowieczu wierzono, ¿e s³owa „na
zdrowie” rzeczywiœcie przynosz¹ poprawê i stanowi¹ silne zaklêcie przeciwko chorobie. A im wiêcej osób zwraca³o siê tak do
si¹kaj¹cego nosem delikwenta, tym mocniejsze to by³y czary. Dlaczego tak obawiano siê zwyk³ego kichania? Poniewa¿ s¹dzono,
¿e bywa pocz¹tkiem œmiercionoœnej d¿umy. Dawne powiedzonka mówi³y tak¿e o tym, ¿e kichanie we œrodê zwiastuje pomyœln¹
wiadomoœæ, a w sobotê – rych³¹ wizytê kochanka. Ludmi³a Milc

cjalnej karmy i wiêkszej opieki
ni¿ zdrowy zwierzak, ale jest
pe³en radoœci i taki przylepny
– opowiada pani Seliga.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e los
siê do niego uœmiechn¹³. Do
szczêœcia brakuje mu tylko
jednego. Bo na razie Oskar
mieszka w hoteliku dla psów,
ale szuka prawdziwego, dobrego domu. Czu³emu w³aœcicielowi odp³aci siê piêkn¹ psi¹
mi³oœci¹.
Telefon kontaktowy w
sprawie Oskara 798-17-30
lub 0-604-537-096

Op³acalne o¿ywienie
W zesz³ym roku mia³em
okazjê uczestniczyæ w znakomitej wycieczce po Pradze
prowadzonej przez Janusza
Sujeckiego z Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy. Tematyka niebanalna i wci¹¿ ma³o popularyzowana – ¯ydzi na Pradze,
wstêp wolny, a tak¿e niecodzienna forma – zagl¹danie
na, wydawa³oby siê, niedostêpne podwórka sprawi³y, ¿e
stawi³o siê przesz³o sto osób.
Okaza³o siê, ¿e Pragê mo¿na
zwiedzaæ. Mo¿na tak¿e po niej
spacerowaæ, uczyæ siê niczym
z ksi¹¿ki o architekturze XIX
wieku oraz wdychaæ klimat podwórkowych spo³ecznoœci.
W II po³owie XX wieku Praga, podobnie jak przed ostatni¹ wojn¹, mia³a g³ównie charakter przemys³owo-robotniczy. PRL-owskie zak³ady pracy dziœ nie mia³yby szans na
przetrwanie, bez odpowiedniej
restrukturyzacji nie by³yby konkurencyjne. Wraz z odchodzeniem od socjalistycznego modelu traktowania w³asnoœci,
pewne budynki ogarnê³o sieroctwo, nierentowne fabryki
zosta³y zamkniête. Sytuacja
zmusi³a pracowników do przekwalifikowania siê (ale o bezrobociu w tym felietonie pisaæ
nie bêdê, bo papier by nie wytrzyma³), a zarz¹dzaj¹cych do
szukania innych op³acalnych
rozwi¹zañ wykorzystania podleg³ych im obiektów.
Œwietnym, mo¿e nawet ju¿
klasycznym przyk³adem trafnych rozwi¹zañ jest Fabryka
Trzciny dzia³aj¹ca przy ulicy
Otwockiej oraz Warszawska
Wytwórnia Wódek „Koneser” z
Z¹bkowskiej. W obu przypadkach (w drugim po³owicznie)
dosz³o do zast¹pienia pracy na
akord wystêpami artystów (teatry, wystawy, koncerty).
Dawn¹, niedzia³aj¹c¹ fabrykê
marmolady, konserw, i w dalszej kolejnoœci obuwia gumowego przej¹³ kompozytor Woj-

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.
WARSZAWA,
ul. NAMYS£OWSKA 8
Tel. 619-27-59, 818-83-81
Fax 619-88-08
http:www.naka.waw.pl

BASEN
DLA
KA¯DEGO
PROPONUJE:
- naukê p³ywania dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê
PONADTO:
- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie
- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
seniorów
NA MIEJSCU:
- bar, sklep p³ywacki
i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

ciech Trzciñski, urz¹dzaj¹c
kompleks restauracyjno-kulturowy. Natomiast WWW „Koneser” to wci¹¿ przedsiêbiorstwo
pañstwowe, ale zarz¹dzaj¹cy,
korzystaj¹c z nowych technologii, ograniczy³ wykorzystywanie terenu zabytkowej fabryki
do niezbêdnego i przynosz¹cego zyski minimum. Pozosta³y obszar ma byæ (w czêœci ju¿
jest) scen¹ ró¿nych wydarzeñ
kulturalno-edukacyjnych.
I mimo ¿e wielu patrzy z
sentymentem za miejscami
pracy, to zdecydowanie lepsza jest perspektywa zagospodarowania pustych budynków ni¿ ich powolne niszczenie. Taki proces reanimacji
obiektów nosi nazwê rewitalizacji (pochodzenia ³aciñskiego, od re- + vitalis „¿yciowy;
daj¹cy ¿ycie”).
W temacie odnowy architektonicznej uwaga od dawna jest
skupiona na ulicy Z¹bkowskiej
(nie poruszam tu kwestii w³asnoœci kamienic). Wiadomo,
¿e ulica Z¹bkowska, która konkuruje o miano naj³adniejszej i
najwa¿niejszej z ulic¹ Targow¹, zmieni³a oblicze. Z miejsca, które siê omija, w miejsce,
które siê odwiedza. Sam wygl¹d ulicy ma kolosalne znaczenie dla mieszkañców, przez
wzgl¹d na wy¿szy standard
otoczenia, wy¿sz¹ wartoœæ
mieszkania (choæ zastrzegam,
¿e nie widzia³em, jak jest w
œrodku), ale i dla sklepikarzy.
Fasady starych kamienic rozjaœni³y ulicê. Inne kwarta³y zerkaj¹ zazdroœnie i czekaj¹ na
swoj¹ kolej.
„O¿ywianie” budynków jednak nie jest specjalnoœci¹
prask¹. Z równym, a mo¿e i
wiêkszym powodzeniem jest
stosowana w takich miastach,
jak ¯yrardów, G³ogów czy
Szczecin.
Ale rewitalizacja to nie tylko odnawianie architektury
hamuj¹ce degradacjê, to tak¿e stymulacja aktywnoœci
mieszkañców, o¿ywianie dzia³alnoœci gospodarczych i kulturowych. Jest to proces po³¹czony, w którym jedni oddzia³uj¹ na innych – przedsiêbiorcy (choæ ich na razie niewielu), artyœci, mieszkañcy.
Na naszym praskim podwórku rewitalizacja mo¿e funkcjonowaæ na wiele sposobów i
ka¿dy z nich mo¿e prowadziæ
do o¿ywienia spo³ecznego, do
pracy dla siebie i na rzecz innych, do inwestycji. Takie oddolne ruchy spo³eczne
œwiadcz¹ najlepiej o ¿ywotnoœci i dobrych chêciach mieszkañców. Tu przede wszystkim
chodzi o zaanga¿owanie.
Rewitalizacja wp³ywa tak¿e, choæ mo¿e to zabrzmi jak
fraza z kiepskiej reklamy, na
dobre samopoczucie mieszkañców. Z zewn¹trz przychodz¹ ciekawscy, przybywaj¹ restauratorzy (np. œwietna Mellina Praska przy Bia³ostockiej), kreatorzy wydarzeñ
kulturalnych. Na ten przyk³ad,
strza³em w dziesi¹tkê by³o
stworzone przez lokal £ysy
Pingwin kino letnie. To by³o
fachowe po³¹czenie reklamy,
integracji, wkupienia siê w
„³aski” pra¿an i promocji kultury przez wyœwietlanie dobrych, starych polskich filmów.
Warto wspomnieæ o kolejnym
cyklu spotkañ kulturalnych pt.
„Praska jesieñ kultury” firmowanych przez Fundacjê na
Starej Pradze, oraz o wielu
innych organizacjach pozarz¹dowych organizuj¹cych

liczne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. Mo¿e i trochê brakuje
inwestorów tworz¹cych miejsca pracy, ale z tym trzeba siê
pogodziæ, ¿e dziœ w miastach
nie ma miejsca na fabryki,
wielk¹ produkcjê – a jedynie
na us³ugi i informacjê. Taka
jest tendencja.
Jest jeszcze jeden tajemniczy pomys³ zwi¹zan¹ z rewitalizacja Pragi, a nazywa siê
„Praska Starówka”. Nie znam
za³o¿eñ ani planów zwi¹zanych z tym intryguj¹cym mianem, jednak pachnie to jakimœ
podejrzanym skansenem…
Czasem s³yszê, jak modny
sta³ siê zwrot „mieszkam na
Pradze”. Przy tej okazji pamiêtajmy jednak, ¿e oprócz takich
„przelotnych mi³oœci” warto
wiedzieæ, ¿e tu siê nie tylko
mieszka, ale i siê ¿yje. Praga
ma swój klimat, a klimat
tworz¹ ludzie. Mo¿e nale¿a³oby praski klimat wpisaæ do rejestru zabytków. Bo gdzie
jeszcze mo¿na spotkaæ tak¹
historiê: niektórzy uczestnicy
z opisanej na wstêpie wycieczki byli „uzbrojeni” w notesy i sprzêt fotograficzny. Gdy
zaaferowani opowieœciami o
ulicy Ma³ej zaczêli przypominaæ swoim zachowaniem japoñskich turystów, jakiœ miejscowy umorusany berbeæ-zawadiaka wypali³ do jednego z
nich z cwaniackim akcentem:
Excuse me, how are you…
Adam Praski

STOMATOLOGIA
PROMOCJA
- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3
tel. 619-99-99
818-44-77

nowa gazeta praska

DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314
TARCHOMIN

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Dlaczego tak drogo?
Nasz Czytelnik, mieszkaniec budynku przy ulicy
£om¿yñskiej 15/25, podj¹³ siê
analizy kosztów zarz¹du i
kosztów remontów nieruchomoœci pozostaj¹cych w zasobach RSM Praga. Uwa¿a, ¿e
koszty owe s¹ zbyt wysokie.
Czytelnik obliczy³, ¿e miesiêczne koszty Zarz¹du RSM
Praga grubo przewy¿szaj¹ 300
tys. z³ i ¿e tê kwotê mo¿na by³oby zaoszczêdziæ, gdyby zlikwidowaæ zarz¹d i przekazaæ
funkcje prawne i finansowe
poszczególnym administracjom. O wysokoœci funduszu
remontowego tak pisze Czytelnik - (...) kwota niczym nie uzasadniona jest zbierana od lokatorów. Pytam dlaczego 1,55
z³ z m kw. mieszkania, a nie
od danego lokalu np. równa
dla ka¿dego, czy ma 47 m czy
te¿ 21. Jak zrozumia³em, to
fundusz remontowy obejmuje
tylko to, co jest poza lokalem
zamieszkania. Zwraca³em siê
kilkakrotnie do kierownika
osiedla pana Wies³awa Krycha
z zapytaniem, kto mi naprawi
futrynê w drzwiach wejœciowych, wymieni pod³ogê w
kuchni bo jest PCV, rakotwórcze, naprawi lub wymieni okna
- odpowiedŸ lakoniczna bez
przekonania, ale odpowiedzia³, ¿e te prace nale¿¹ do

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

lokatora. Zapytujê wiêc za co
p³aci³em do tej pory? (...) Stawiam wniosek o uwzglêdnienie
moich potrzeb w zakresie napraw w lokalu zamieszkiwanym przez moj¹ rodzinê.
Postanowiliœmy sprawdziæ
czy istotnie koszty funduszu
remontowego w zasobach
RSM Praga s¹ wysokie. Dla
porównania - wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez
Zarz¹d Nieruchomoœci Komunalnych na Targówku wynosz¹
nawet powy¿ej 2 z³ z metra
kw., w Spó³dzielni Mieszkaniowej Bródno od 1,7 do 2,3 z³,
we wspólnotach mieszkaniowych na ¯oliborzu, Mokotowie
i Bielanach od 1,9 do 2,7 z³.
O koszty Zarz¹du RSM Praga zapytaliœmy Andrzeja Pó³rolniczaka, prezesa tego¿. Nasze koszty zarz¹du naprawdê nie s¹ wysokie, zatrudniamy jedynie niezbêdn¹ iloœæ pracowników i staramy siê wprowadzaæ oszczêdnoœci. Jeœli
chodzi o fundusz remontowy to
jest on adekwatny do potrzeb nikt chyba nie bêdzie dyskutowaæ z tez¹, ¿e remonty trzeba
przeprowadzaæ. Fundusz remontowy nie jest wygórowany.
A dziêki temu, ¿e jesteœmy du¿ym podmiotem, remonty s¹
znacznie tañsze ni¿ w mniejszych spó³dzielniach mieszka-

Od STARTU do mebli
Kiedy kilka miesiêcy temu
Sklep Meblowy “START”
przenosi³ siê z Saskiej Kêpy
do nowej siedziby na Bia³o³êkê, ma³o kto wró¿y³ tej
zmianie szansê powodzenia.
Bo przecie¿ na tym terenie
dzia³a ju¿ du¿o sklepów meblowych. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest tu zag³êbie
meblowe, zaopatruj¹ce Warszawê. Owszem, sklepów
jest du¿o, ale gdy naprawdê
chce siê kupiæ wymarzony
mebel, okazuje siê, ¿e albo
wymiary - nie takie, albo kolor - nie pasuje do reszty, albo
wzornictwo - znacznie odbiega od oczekiwañ, albo cena nie taka, jak byœmy chcieli. A
jednak, okaza³o siê, ¿e by³ to

sponsor;
m.st. Warszawa

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18
19 listopada godz. 11 i 12
Bajkowe Opowieœci
Dwóch Micha³ów
26 listopada godz. 11 i 12
Marcelinek
Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl
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strza³ w dziesi¹tkê. Oferta
Sklepu Meblowego “START”
przygotowana jest dla klientów o ró¿nych gustach.
Sklep oferuje meble pokojowe w naturalnych okleinach,
z ró¿nych fabryk krajowych.
G³ównie z Piotrkowskiej Fabryki Mebli - której jest autoryzowanym dystrybutorem.
S¹ to eksportowe kolekcje
“Emil”, “Brighton”, “Bolton” i
inne, wykonane z najlepszych
materia³ów, o eleganckim
wzornictwie - mog¹cych zachwyciæ ka¿dego i pasuj¹ce
do ka¿dego wnêtrza. Meblami z tych kolekcji mo¿na urz¹dziæ pokój sto³owy, sypialniê
lub gabinet do pracy. Niezwykle atrakcyjna jest oferta linii
“Porto” , produkcji Fabryki
Mebli Kaszub. S¹ to meble
nowoczesne w kilku wybarwieniach. Nam najbardziej
spodoba³y siê meble z brzozy - jasne i aksamitnie jedwabiste, oraz kasztan wenge ciemnobr¹zowe, o ciekawym
rysunku. Mocn¹ stron¹ sklepu “START” - s¹ meble tapicerowane. Kanapy “Vera” ,
“Nevada” “Iza” czy “Patrycja”
- s¹ znakomitym rozwi¹zaniem, dla osób nie posiadaj¹cych oddzielnej sypialni. Z
kanapy zajmuj¹cej mniej miej-

sca od standardowej wersalki tworzy siê ogromne ³o¿e ,
na sprê¿ynach, z du¿ym pojemnikiem na poœciel.
Polecamy równie¿ ³ó¿ka z
pojemnikami na poœciel i podnoszonym zag³ówku, o dowolnych rozmiarach. Mog¹
byæ jednoosobowe, lub ma³¿eñskie, w kilkunastu kolorach drewna, oraz kilkudziesiêciu barwach tkanin.
Ciekaw¹ ofert¹ s¹ meble z
litej sosny, w kolorze naturalnym, lub barwione na 18 kolorów. S¹ w tej kolekcji: komody,
szafki, szafy, biurka, ³ó¿ka, stoliki i szafki RTV, wykonane bardzo solidnie i w doskona³ych
cenach. Wszystkie meble kupowaæ mo¿na w kompletach i
pojedynczo. Pracownicy Sklepu Meblowego “START” s¹ fachowcami, o wieloletnim sta¿u
pracy. Doradzaj¹ klientom rzeczowo i uczciwie. Tu nie spotkamy siê z „wpychaniem na
si³ê”, lecz mo¿emy siê spodziewaæ rzetelnego obs³u¿enia.
Œmia³o mo¿emy poleciæ
zakupy w tym sklepie.

Sklep Meblowy “START”
Warszawa Bia³o³êka
ul. Modliñska 190
tel. 510-36-66
www.start.republika.pl

niowych. Jeœli chodzi o remonty w lokalach mieszkañców to
za³¹cznik do uchwa³y Rady
Nadzorczej „Zasady u¿ywania
lokali i porz¹dku domowego w
Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga” wyraŸnie okreœla obowi¹zki u¿ytkowników
lokali. Wiêkszoœæ remontów lokatorzy musz¹ wykonywaæ na
w³asny koszt.
Sprawdziliœmy zapis w
owym za³¹czniku. 1. U¿ytkownik lokalu jest obowi¹zany do:
(...) 5) dokonywania napraw
wewn¹trz lokalu nie zaliczanych do obowi¹zków spó³dzielni a w szczególnoœci: a)
napraw i wymiany pod³óg,
posadzek i wyk³adzin pod³ogowych, b) naprawy powierzchni sufitów i œcian wyk³adanych p³ytkami ceramicznymi lub innymi wyk³adzinami oraz tynków (..) Nie bêdziemy cytowaæ zapisów w ca³oœci. Zawieraj¹ one m.in. naprawy i wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, mebli
wbudowanych, szyb w
oknach i drzwiach, przewodów kanalizacyjnych od urz¹dzeñ do trójnika pionu kanalizacyjnego, urz¹dzeñ sanitarnych - wanien, kuchni, zlewozmywaków, osprzêtu elektrycznego. Obowi¹zki spó³dzielni, jeœli chodzi o remonty wewn¹trz lokali, to naprawy - instalacji gazowej do zaworu odcinaj¹cego przed odbiornikiem, przewodów instalacji wodoci¹gowej do punktów czerpalnych, przewodów
instalacji elektrycznej do bezpieczników lokalowych, instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
O remonty wykonane w budynku przy £om¿yñskiej 15/25
zapytaliœmy Wies³awa Krycha, kierownika osiedla Kijowska, pe³nomocnika Zarz¹du
RSM Praga. - Najwa¿niejsze
prace remontowe sfinansowane z funduszu remontowego
w tym budynku zosta³y zrealizowane w 1996, 97 i 2000 ocieplenie budynku, remont
dachu, remont hydroforni, wymiana poziomów instalacji ciep³ej i zimnej wody, remont lei i
komór zsypowych, dŸwigów,
u³o¿enie chodnika, modernizacja anten, naprawa ulicy
przed wejœciem do budynku,
remont parteru, wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, naprawa daszków
przed wejœciami do budynku.
To nie jest ma³o. Zasady funkcjonowania spó³dzielni s¹ znane lokatorom, remontów wewn¹trz mieszkañ - z dok³adnie opisanymi wyj¹tkami musz¹ dokonywaæ sami.
Wies³aw Krych poinformowa³ nas, ¿e dla Czytelnika zrobiono odstêpstwo od regu³y i
wykonano wymianê posadzki w jego kuchni, przez wzgl¹d
na niepe³nosprawnoœæ.
Notowa³a E.G.
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Co z „Monografi¹ Cmentarza Bródnowskiego”?

mini og³oszenia
NAUKA
CHEMIA, matematyka 83932-07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji 889-7354, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, keybord 670-31-89, 0502-935-459
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI, studentka UW,
ka¿dy zakres, tanio, Tarchomin 0507-302-548
JÊZ. POLSKI nauczycielka
322-60-32
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa 71/10 w podwórzu obok
poczty. 618-83-60, 670-2926, 0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra, psycholog, akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 619-52-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, radiowe, satelitarne, solidnie,
gwarancja 665-04-89 lub
0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, modernizacja, instalacja, konserwacja 0502-978-535
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup
sprzeda¿, transport, Modliñska 83 tel. 0661-999913, 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe. 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i
dziewiarskie, overlock,
wszywanie suwaków ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
PRACOWNIA poprawek krawieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
PRALKI, lodówki, Amica,
Whirpool, Polar itp. solidnie
679-00-57

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.
SPRZEDAM
DO SPRZEDANIA wyszkolony w pos³uszeñstwie i obronie roczny owczarek niemiecki 424-26-95, 0507-292-311,
0504-649-287
KUPIÊ
KUPIÊ mieszkanie M2, Praga Pó³noc bez agencji
0509-752-979
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki,
ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering (obiady domowe z dostaw¹). Tanio,
0692-600-178, 679-81-06
PRACA
M.S.M. „BUDOWLANI”, zatrudni dozorcê lub firmê do
sprz¹tania budynku mieszkalnego przy ulicy Myœliborskiej 98 i terenu wokó³ niego.
Podania nale¿y sk³adaæ do
dnia 14.11.2005 r. na adres
M.S.M. „Budowlani” Administracja oœ. Tarchomin, Warszawa ul. Erazma z Zakroczymia 12. Dodatkowe informacje - tel. 614-68-15

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. dom 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Ju¿ rok temu do ksiêgarñ trafiæ mia³a publikacja „Monografia Cmentarza Bródnowskiego”,
wydana przez Oddzia³ Bródno
Towarzystwa Przyjació³ Warszawy. Choæ kwestia jej wydania
istnia³a jeszcze grubo przed
2004 rokiem, po œmierci g³ównego inicjatora - Ryszarda Szo³wiñskiego - w 2003 roku nie
uda³o siê doprowadziæ do koñca dzia³añ zwi¹zanych z opublikowaniem ksi¹¿ki. Dodatkowo
sprawê wydania ksi¹¿ki opóŸni³y wydarzenia, które nast¹pi³y
podczas i po chorobie obecnego prezesa, Lechos³awa Zakrzewskiego. Dokumentacja
zinwentaryzowanych nagrobków, których znaczn¹ czêœæ opisa³ Czes³aw Czarkowski, zosta³a przez pe³ni¹cego wówczas
obowi¹zki prezesa Oddzia³u,
Janusza £ukaszewicza, przekazana Bibliotece Publicznej
Dzielnicy Targówek, która zobowi¹za³a siê pomóc w wydaniu
tego imponuj¹cego dzie³a.
W maju 2004 roku Wydzia³
Kultury Miasta Sto³ecznego Warszawy przyzna³ Oddzia³owi Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy dotacjê w wysokoœci
30000 z³ (s³. trzydzieœci tysiêcy
z³otych), wyznaczaj¹c termin wydania „Monografii” na listopad
2004 r. By³o to nierealne ograniczenie w umowie, gdy¿ tak gigantyczne przedsiêwziêcie wymaga
wielomiesiêcznej, ¿mudnej pracy
zespo³u fachowców, historyków i
redaktorów, których nale¿y op³acaæ. Ponadto Wydzia³ Kultury obwarowa³ umowê karnymi odsetkami w przypadku nie wydania
ksi¹¿ki w wyznaczonym terminie.
Jako zaliczkê, dnia 18 czerwca
2004 roku wp³ynê³o na konto Oddzia³u Bródno TPW 10.000 z³
(s³ownie dziesiêæ tysiêcy z³otych)
na kontynuacjê dzie³a. Pozosta³e 20.000 z³ miano przyznaæ nam
ju¿ po wydaniu ksi¹¿ki.
Tê wielce niekorzystn¹ dla
Oddzia³u Bródno umowê, zawart¹ z Wydzia³em Kultury
(umowa nr KU-253/2004), nieopatrznie i nierozs¹dnie podpisali ówczesny viceprezes Janusz £ukaszewicz oraz skarb-

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach.Uznawany za jednego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat odwiedza nasz kraj przynosz¹c
nadziejê, pomoc i zdrowie tysi¹com Polaków.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w cie-

le cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale czasami zabieg
trwa o wiele d³u¿ej. Zale¿y to od
stanu chorego. Od tego uzale¿-

nia te¿ wybór techniki. Raz s¹
to manualne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe
operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym, choæ
czêsto pacjenci maj¹ odczucia
jakby grzeba³ im we wnêtrznoœciach lub coœ wyrywa³. S¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ czêsto
wieloletnie schorzenia.
CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu
stawów, problemach reumatycznych, zmianach reumatycznych,
chorobach uk³adu nerwowego,
depresji, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych, bólach
krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Targówku w dniach: 9, 15, 16,
22, 23, 29, 30 listopada
6 i 7 grudnia
Zapisy i informacje pod numerami telefonu:
(022) 679-22-47,
0605-324-865, 0505-172-054
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

nik Krystyna Sztarba³a, w dniu
18 czerwca 2004r., bez wiedzy
Zarz¹du Oddzia³u Bródno TPW.
W tej sytuacji - równie¿ bez
porozumienia siê i zgody Oddzia³u Bródno TWP -Janusz
£ukaszewicz przekaza³ wszelkie materia³y, ¿mudnie zbierane przez Cz³onków Oddzia³u
Bródno TPW na rêce Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek. Po tym incydencie wycofa³ siê ca³kowicie z dzia³alnoœci spo³ecznej, zrezygnowa³ z
cz³onkostwa w Towarzystwie
Przyjació³ Warszawy.
Sprawa „Monografii Cmentarza Bródnowskiego” zosta³a zatem przekazana innej jednostce. W chwili obecnej Biblioteka
wykona³a oko³o 50 % prac dotycz¹cych publikacji, anga¿uj¹c
w to swych pracowników i finansuj¹c z w³asnych œrodków, gdy¿
nie mo¿na by³o wykorzystaæ
przyznanej Oddzia³owi Bródno
TPW dotacji, w skutek fatalnie
skonstruowanej umowy.
Jak wynika z rozmów przeprowadzonych ostatnio z zespo³em redakcyjnym w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Targówek, prace nad ksi¹¿k¹ s¹
powolne, gdy¿ koniecznoœæ
kolejnego sprawdzenia wybranych nazwisk, dalszych selekcji, problemy natury finansowej
opóŸniaj¹ zakoñczenie prac
nad wydaniem „Monografii”.
Przyznan¹ nam dotacjê musieliœmy zwróciæ w dniu 09 grudnia 2004 roku, mimo usilnych
starañ w Wydziale Kultury Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Mimo zwrotu. Urz¹d Miasta obci¹¿y³ nas karnymi odsetkami w
wysokoœci 587,33 z³ (piêæset
osiemdziesi¹t siedem z³otych i
trzydzieœci trzy grosze) pismem
z dnia 3 lutego 2005 roku - za
okres od 18 czerwca 2004 r. do
09 grudnia 2004 roku.
W zwi¹zku z wynik³¹ sytuacj¹,
w dniu 22 lutego 2005 roku Oddzia³ Bródno TPW z³o¿y³ w Kancelarii Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy Lecha Kaczyñskiego, z proœb¹ o umorzenie karnych odsetek. Mimo up³ywu wielu tygodni i naszych telefonicznych interwencji, po dziœ
dzieñ nie otrzymaliœmy ¿adnej
odpowiedzi. W dniu 27 czerwca
2005 r. Wydzia³ Kultury M. St.
Warszawy telefonicznie poinformowa³ Zarz¹d Oddzia³u Bródno
TPW o koniecznoœci zap³acenia
karnych odsetek.

Zadajemy zatem pytania:
- Jak to mo¿liwe, ¿eby Wydzia³
Kultury M. St. Warszawy domaga³
siê zap³acenia karnych odsetek od
organizacji u¿ytku spo³ecznego,
nie posiadaj¹cej ¿adnych œrodków
finansowych (Oddzia³ Bródno
TPW dzia³a spo³ecznie), a jedynie
sk³adki cz³onkowskie w wysokoœci
12 z³ od osoby rocznie, z czego
odprowadzone jest 30% na rzecz
Zarz¹du G³ównego TPW?
- Dlaczego w demokratycznym pañstwie prawa. Urz¹d
Prezydenta Warszawy nie szanuje prawa i nie udziela zainteresowanej jednostce odpowiedzi na z³o¿one podanie, w
wa¿nej spo³ecznie sprawie?
- Dlaczego lekcewa¿y siê ludzi zaanga¿owanych w sprawy
wa¿ne dla mieszkañców stolicy?
Sprawa wydania „Monografii
Cmentarza Bródnowskiego” w
dalszym ci¹gu jest w centrum
uwagi cz³onków Oddzia³u Bródno
Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, gdy¿ œwiadomi jesteœmy znaczenia ukazania siê tego wydawnictwa dla mieszkañców Warszawy. Dlatego te¿ pozwalamy sobie
na podanie tej garœci informacji do
publicznej wiadomoœci.
Z powa¿aniem,
Rzecznik ds. Mediów
Przemys³aw M. Burkiewicz
Wolontariusze i pracownicy
Oœrodka Hospicjum Domowe
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
do wziêcia udzia³u w szkoleniu
I Ty Mo¿esz Pomóc
organizowanego w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej o Ruchu
Hospicyjnym dla kandydatów
na wolontariuszy hospicyjnych.
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia pomocy
nad chorym z zakresu opieki
lekarskiej, pielêgniarskiej,
psychologicznej i duchowej.
Program szkolenia sk³ada siê
z czêœci teoretycznej i warsztatowej, i realizowany bêdzie
w dwóch etapach:
19 – 20 listopada (I czêœæ)
10 – 11 grudnia (II czêœæ)
w soboty w godzinach 9– 18,
w niedziele 9-15
Zajêcia prowadzone s¹ przez
pracowników Hospicjum.
Kontakt i zapisy:
Oœrodek Hospicjum Domowe
03-545 Warszawa, ul. Tykociñska 27/35, tel. 679 68 48,
679 68 85, 679 67 00

WINDYKACJA
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23
9.00 - 15.00

www.ster-fs.com
zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych
wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot
STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

Integracja? Tak!
Witam, w imieniu rodziców dzieci klasy II C SP
Nr 30 piszê do Pañstwa niniejszy list, aby podzieliæ
siê doœwiadczeniami i radoœci¹, zdobytymi podczas tworzenia
klasy integracyjnej. Niech nasze s³owa pomog¹ innym rodzicom
w podjêciu decyzji i pozbyciu siê ewentualnych obaw, naprawdê
warto! Warto takie programy rozwijaæ i integrowaæ dzieci.
Wielu z nas, rodziców mia³o w¹tpliwoœci, kiedy decydowaliœmy o zapisaniu pociech do klasy integracyjnej, tym bardziej, ¿e
to pionierski program w szkole.
Jednak .... niech œwiadcz¹ s³owa napisane w liœcie, choæ nie
oddadz¹ wszystkich pozytywnych nagromadzonych emocji.
Podkreœlê tylko, ¿e takich klas powinno powstawaæ wiêcej.
Nie doœæ, ¿e zwiêkszaj¹ wra¿liwoœæ dzieci, to tworz¹ doskona³e
warunki do nauki. Doœæ powiedzieæ, ¿e dwóch nauczycieli i klasa 13 - 15 osobowa to œrodowisko, gdzie jest miejsce na naukê,
indywidualne podejœcie, kontakt z rodzicami i zajêcie dodatkowe, wzbogacaj¹ce program szkolny.
Oczywiœcie, inicjatywa napisania i wys³ania listu nie powsta³yby gdyby nie doskonali wychowawcy klasy, którzy potrafili zjednaæ do swojej wizji dzieci.
Pozdrawiam Robert Rasiñski

ZDROWIE I RELAKS
DLA DOROS£YCH I DZIECI
Systematyczne 50-minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ dermatologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mechanizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, grypie, katarowi siennemu.
DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

Rezerwacje: 424-99-99, www.almonis.pl
Tarchomin, ul.Œwiatowida 47 lok.16
Specjalna oferta dla emerytów, rencistów i opiekunów z dzieæmi
TYLKO U NAS PRZY ZAKUPIE KARNETU PREZENT!
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No to sobie wybraliœmy
Pierwotnie felieton ten ukazaæ
siê mia³ w poprzednim numerze
NGP, trzy dni po og³oszeniu wyników wyborów prezydenta RP.
NaPISany by³ i tylko dziêki zdrowemu rozs¹dkowi wydawcy w
swej pierwotnej wersji nie ujrza³
œwiat³a dziennego. W zamian za
to mogliœcie Pañstwo otrzymaæ
analizê planu bud¿etu dzielnicy
Praga Pó³noc na 2006 rok. Przy-

Zacisze luksus wœród willi








ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3580 z³/m2 brutto
kameralny, chroniony budynek
tnie
gara¿ podziemny
osta a n i a
z
s k
w³asnoœæ hipoteczna
mie
gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
gratis udzia³ w gruncie
gratis balkony

Sprzeda¿ POL-TOP
ul. Radzymiñska 211
tel. 678-14-14, fax 678-04-04

Prosto z mostu

SamoPiS
„Tylko Lech Kaczyñski jest
gwarantem powstania IV Rzeczypospolitej” – oœwiadczy³ w
trakcie kampanii wyborczej
brat kandydata na prezydenta. Jak¿e byliœmy naiwni oburzaj¹c siê wtedy na tê arogancjê. Nies³usznie: Jaros³aw Kaczyñski by³ do bólu szczery.
Okaza³o siê bowiem, ¿e wed³ug niego IV Rzeczpospolita
nie oznacza pañstwa, w którym jest uczciwiej, gospodarniej, bezpieczniej. Bracia Kaczyñscy mianem IV Rzeczypospolitej okreœlaj¹ po prostu
pañstwo, w którym w³adzê
sprawuj¹ bracia Kaczyñscy.
Tak ekspresowej ucieczki
od zobowi¹zañ przedwyborczych Polska jeszcze nie widzia³a. Os³awione „gruszki na
wierzbie” Leszka Millera wydaj¹ siê dziœ niewinnym ¿artem w porównaniu z cynicznym podejœciem braci Kaczyñskich do w³asnego programu wyborczego.

Obiecywali budowê trzech
milionów mieszkañ. Obiecywa³ to nawet w kampanii prezydenckiej premier-elekt Kazimierz Marcinkiewicz. „Te trzy
miliony by³y sformu³owaniem
skrótowym” – t³umaczy teraz
PiS-owy minister budownictwa Jerzy Polaczek.
Obiecywali likwidacjê Narodowego Funduszu Zdrowia i centralizacjê finansów
s³u¿by zdrowia w rêkach ministra. Straszyli wyborców,
¿e reforma lecznictwa wed³ug pomys³u Platformy doprowadzi do tragedii. Po wyborach Lech Kaczyñski osobiœcie namówi³ Zbigniewa
Religê do realizacji reformy
wed³ug Platformy.
Obiecywali zmniejszenie
deficytu bud¿etowego pañstwa, a mamy pierwszego w
historii ministra finansów, który wnioskuje do premiera o
zwiêkszenie deficytu. Obiecy-

wali obni¿kê podatków, a rz¹d
planuje podwy¿kê podatku
VAT na ¿ywnoœæ...
Przysiêgali, ¿e nie zawarli
¿adnego porozumienia z Samoobron¹. Porównywali poparcie Leppera dla Lecha Kaczyñskiego z poparciem, jakiego Donaldowi Tuskowi
udzieli³ Urban. Dziœ wiemy, ¿e
k³amali. Ju¿ po wyborach Jaros³aw Kaczyñski mówi: „Lepper popar³ nas w wyborach
prezydenckich i pomóg³ w
ukonstytuowaniu siê Sejmu.
Jeœli po tym my zaczniemy go
usuwaæ z prezydium Sejmu, to
ju¿ nikt z nami nie bêdzie
chcia³ nigdy rozmawiaæ”.
To mo¿e byæ najwiêksza
szkoda, jak¹ bracia Kaczyñscy wyrz¹dzaj¹ polskiej demokracji: po tej kampanii wyborczej Polacy ju¿ nikomu nie
bêd¹ chcieli nigdy uwierzyæ...
Winieniem jeszcze wyjaœnienie, sk¹d wzi¹³ siê tytu³
dzisiejszego tekstu. Takie na
Wileñskiej us³ysza³em okreœlenie na now¹ koalicjê. Nie
POPiS, tylko SamoPiS.
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

Przy dochodzie 1.400 z³ netto
otrzymasz kredyt do 15.000 z³
bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka
Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
„Dom jak Nowy”
- Kredyt na karcie do 60.000 z³
- Odroczenie sp³aty I raty kredytu
nawet do 5 miesiêcy
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Minimum formalnoœci bez porêczeñ
i zabezpieczeñ
- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48
ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

pomnê nieœmia³o, ¿e po raz
pierwszy w³adze i radni Pragi
Pó³noc postawili siê prezydentowi miasta i za¿¹dali œrodków
o ponad 33 miliony wy¿szych ni¿
im zaprojektowano. Przedstawi³em wtedy dwie koncepcje, wzajemnie siê nie wykluczaj¹ce.
Pierwsza z nich g³osi³a, i¿ jest
to skutek odejœcia z zarz¹du wiceburmistrza Sipiery, który jako
jedyny nie pra¿anin w tym zarz¹dzie mia³ bardzo uleg³y stosunek
do w³adz miasta i za nic nie
chcia³ dopuœciæ do jakichkolwiek
rozbie¿noœci pomiêdzy propozycjami miasta a opini¹ dzielnicy.
Druga wyraŸnie wskazywa³a na
to, i¿ rok 2006 jest rokiem wyborczym i warto mieæ, lub chocia¿ powalczyæ o lepszy bud¿et,
pozwalaj¹cy wykazaæ siê mieszkañcom –wyborcom. Dziœ nasuwa mi siê trzecia. Zak³adaj¹c, i¿
Lech Kaczyñski opuœci fotel prezydenta Warszawy, a na jego
miejsce przyjdzie aspiruj¹ca do
tego Hanna Gronkiewicz - Waltz
z PO, lub ktokolwiek inny, czy nie
wymyœlono przypadkiem, ¿e
warto wpuœciæ nowego prezydenta w kana³ niedoszacowanego bud¿etu?
Dziœ potraktujê ca³¹ sprawê
³agodniej. Nie moje ma³py, nie
mój cyrk, lecz to wypada wyraŸnie stwierdziæ „Idol wszystkich warszawiaków”, „S³oñce
Warszawy”, ”Nadzieja zmarz³ych tramwajarzy, pasa¿erów
i kierowców autobusów”,
Gwiazda warszawskiego metra”, „Pogromca mafii taksówkowej i lokali rozpusty”, „Wielki
Inwestor Stolicy”, „ Bezpiecznik bezpieczeñstwa”, „Oko
monitoringu Stolicy” nas opuœci³. Zerwa³ kontrakt, który zawar³ z mieszkañcami sto³ecznego grodu lat temu trzy. Zostawi³ po sobie straszny ba³agan rozgrzebanych inicjatyw i
niewiele spraw doprowadzonych do koñca. Kluczowym dokumentem eksploatowanym w
koñcówce kampanii prezy-

denckiej by³a „Strategia rozwoju Warszawy do 2020 roku”.
Dokument to wiekopomny, z
fundamentów którego przez
trzy lata nie wynika³o nic poza
obietnice i nie zrealizowane nadzieje warszawiaków na
sprawny rozwój stolicy.
Lech Kaczyñski w wyborach,
nie maj¹c szans na poparcie inteligencji, wybra³ wsparcie Leppera i ojca Rydzyka. W to, ¿e
Kaczyñskiemu jest blisko do socjalizmu nie wierz¹ chyba zarówno Bugaj i Gierek, którzy ku
mojemu zdumieniu poparli prosocjalne, mi³e dla ucha elementy jego programu. By³o to raczej
wezwanie do przeciwstawienia
siê ideom liberalizmu, w który
zosta³ wepchniêty Tusk, a jego
sztab wyborczy nie podo³a³ wyrwaniu siê z tego schematu.
Dziœ „Prezydent elekt
wszystkich Polaków i obywateli
narodowoœci tak¿e nie polskiej”, „ Pierwszy kadrowy”,
„S³oñce narodu od Ba³tyku po
Karpaty i od Nysy po Bug”, ma
nowe pola do popisu. Obecnie
obszarem oddzia³ywania jego
ego bêdzie nie tylko sto³eczny
gród, lecz ca³a RP. Jako prezydent Warszawy by³ jedynie
skrêpowany nieprecyzyjn¹
ustaw¹ warszawsk¹, w której
g¹szczu przepisów móg³ wydawaæ zarz¹dzenia nie podlegaj¹ce ¿adnej jurysdykcji, tak¿e
administracji rz¹dowej.
Jako prezydent RP jest jednak
skrêpowany KONSTYTUCJ¥.
Dokument ten w miarê precyzyjnie okreœla, co wolno, a czego
nie wolno w³adzy. Szczególnie
zaœ chroni WOLNOŒCI, PRAWA
I OBOWI¥ZKI CZ£OWIEKA I
OBYWATELA, do których zmiany powinno siê uzyskaæ poparcie wiêkszoœci obywateli w referendum konstytucyjnym.
Przeprowadzenia referendum
konstytucyjnego przy szczególnych zmianach konstytucyjnych
mo¿e za¿¹daæ 1/5 ustawowej
liczby pos³ów, Senat lub Prezy-

W sprawie starych wierzb
Zwrócili siê do nas mieszkañcy Bia³o³êki, zaniepokojeni wyciêciem starych wierzb, rosn¹cych
wzd³u¿ ulicy Orneckiej, na odcinku miêdzy Zio³ow¹ a Boreck¹.
Wierzby by³y stare, rosochate –
jakby wpisane w mazowiecki krajobraz. Trzeba by³o 2-3 osób, aby
obj¹æ ich pieñ. Okoliczni mieszkañcy przyzwyczaili siê do ich widoku, zdziwili siê wiêc, kiedy
mniej wiêcej w po³owie paŸdziernika drzewa zniknê³y, zosta³y
wyciête. Z proœb¹ o wyjaœnienie
sprawy zwróciliœmy siê do w³adz
dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka.
-Drzewa zosta³y wyciête z
powodu modernizacji ulicy Orneckiej – poinformowa³a nas
inspektor Danuta Sówka z Wydzia³u Infrastruktury. – Planujemy poprawienie jakoœci drogi, poprzez zmianê jej nawierzchni i poszerzenie.
Do tej pory na ulicy Orneckiej
po³o¿ony by³ destrukt, materia³
pozyskiwany z frezowania wiêkszych dróg. Obecnie bêdzie wykonana nak³adka mineralno-bitumiczna, g³adsza i mocniejsza.
Przy okazji jezdnia zostanie poszerzona do 5 metrów.
Wierzby ros³y w linii rozgraniczaj¹cej ulicê. Wydzia³ Infrastruktury zg³osi³ wiêc do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska potrzebê ich usuniêcia. Po wykonaniu niezbêdnych ekspertyz,
30 wrzeœnia wydano decyzjê o
wyciêciu drzew, poniewa¿ nie
s¹ to drzewa wartoœciowe.
Jak zwykle w konflikcie interesów cywilizacja-przyroda
przegrywa ta ostatnia. Z drugiej strony, ulica Ornecka wymaga modernizacji i poszerze-

nia w celu polepszenia przep³ywu pojazdów. W okolicy powstaje wiele nowych domów,
do których mieszkañcy musz¹
mieæ dogodny dojazd. Inwestycja nie mog³aby byæ przeprowadzona bez usuniêcia drzew.
Szkoda starych wierzb, chocia¿ podobno nie s¹ w pe³ni
wartoœciowe. Na szczêœcie zosta³o ich jeszcze kilka, bo przezornie rosn¹ dalej od drogi…
Joanna Kiwilszo
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dent (Prezydent PiS, w Senacie
wiêkszoœæ PiS, 1/5 pos³ów to 92
osoby, co przekracza liczebnoœæ
klubu SLD a nawet SLD i PSL,
jêzyczkiem u wagi pozostaje PO
– 133 cz³onków).
Jeszcze s³absze umocowanie w Konstytucji maj¹ przepisy
mówi¹ce o kompetencjach Sejmu i Senatu, Prezydencie RP,
Administracji Rz¹dowej, Samorz¹dzie Terytorialnym, S¹dach i
Trybuna³ach, NIK, RPO, które
mog¹ byæ zmienione bez opinii obywateli w referendum, a
li tylko wy³¹cznie w wyniku wiêkszoœci 2/3 wiêkszoœci sejmowej
oraz bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów senatorów. ALE. Partia
braci Kaczyñskich bez PO i SLD
w Sejmie wiêkszoœci¹ 2/3 na
ca³e szczêœcie nie dysponuje,
s¹dzê wiêc, i¿ po rozwodzie z
PO jeden z g³ównych postulatów PiS - zmiana Konstytucji i
powo³anie IV RP legnie w gruzach. Szybko zapominane zostan¹ inne has³a, jak finansowanie s³u¿by zdrowia z bud¿etu
pañstwa, utrzymanie sta³ego
poziomu deficytu bud¿etowego
na poziomie 30 mld z³otych
(s³ynna kotwica bud¿etowa) pozostanie tylko rz¹dzenie kadrami, a w tym PiS jest dobry. Jednym ruchem ju¿ zmieciono szefów policji, stra¿y granicznej,
stra¿y po¿arnej, ABW i innych
s³u¿b na ich miejsce powo³uj¹c
ludzi luŸno orientuj¹cych siê w
problematyce, któr¹ przysz³o im
kierowaæ. Wszyscy jednak maj¹
wspóln¹ cechê - s¹ swoi.
Wymiecieni i zast¹pieni
przez swoich zostan¹ wojewodowie oraz przedstawiciele inspekcji im podleg³ych. Bêdziemy obserwowaæ pozorne ruchy
likwidacji delegatur biur wojewódzkich, gospodarstw pomocniczych i niektórych agencji rz¹dowych – zmniejszenia biurokracji nie oczekujmy. Ich zadania w centralach przejm¹ inni,
nowi pisowscy urzêdnicy. Ten
manewr pan Kaczyñski przerobi³ w Warszawie, zwalniaj¹c
1500 urzêdników i na ich miejsce przyjmuj¹c 1500 swoich.
PiS za wszelk¹ cenê d¹¿y do
monopolu w³adzy, co pokaza³a
tak¿e ostatnia sesja na Pradze
Pó³noc. Oby im siê nie uda³o.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ
NFZ

√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
RATY!
√ skonsultujemy z laryngologiem
√ dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne
Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!
Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

618-88-84

Nieznane
praskie
nekropolie
(1)
12 nowa
gazeta
praska

Koœció³ i cmentarz skaryszewski
Corocznie w okresie Wszystkich Œwiêtych i Zaduszek w
sto³ecznej prasie, radiu i telewizji pojawiaj¹ siê artyku³y i reporta¿e prezentuj¹ce warszawskie cmentarze. W zdecydowanej wiêkszoœci dotycz¹ one nekropolii najbardziej znanych,
nadal odwiedzanych, jak choæby Cmentarz Bródnowski, a ju¿
zdecydowanie rzadziej miejsc
pochówku zapomnianych lub
niedostêpnych szerszemu gronu odwiedzaj¹cych jak Cmentarz ¯ydowski na Targówku,
czy tzw. cmentarz choleryczny
usytuowany pomiêdzy nasypami kolejowymi w pobli¿u ul.
Starzyñskiego.
S¹ jednak miejsca, gdzie
dziœ po dawnych nekropoliach
nie zosta³ czêsto najmniejszy
œlad, a pamiêæ o nich - wydawa³oby siê - dawno zaginê³a.
Na ich miejscu wznosz¹ siê
czasem póŸniejsze zabudowania, a niektóre z cmentarzy
trudno nawet dok³adnie zlokalizowaæ. Takie miejsca s¹ równie¿ na Pradze i niektóre z nich
wydobêdziemy z zapomnienia.
Na rogu ulic Okrzei i Wrzesiñskiej zlokalizowane s¹ warte wyburzenia baraki, które
stoj¹ na historycznym dla dzielnicy miejscu. Otó¿ w pobli¿u
zbiegu obu wymienionych ulic
znajdowa³ siê niegdyœ drewniany koœció³ Œw. Stanis³awa na
Skaryszewie, który dla ca³ej
Pragi spe³nia³ funkcjê koœcio³a
parafialnego. Tu tak¿e, w s¹siedztwie œwi¹tyni, zlokalizowany by³ m.in. g³ówny cmentarz
Pragi w XVII i XVIII w. Koœció³ i
towarzysz¹ce mu obiekty istnia³y a¿ do czasu swej rozbiórki,
kiedy to w latach 1807-11 na
Pradze powsta³a na rozkaz cesarz Napoleona twierdza, pod
budowê której rozebrano
wiêksz¹ czêœæ dotychczasowej
zabudowy prawobrze¿nej Warszawy.
Cofnijmy siê jednak w przesz³oœæ. W 1591 r. powstaje osada Skaryszew. Kanonik p³ocki i
proboszcz z pobliskiego Kamiona (dziœ Kamionka) ksi¹dz Stanis³aw Skarszewski rozplanowa³ miasteczko na pó³nocnej

ul. G³êbocka 15
(CH Targówek)

czêœci gruntów wsi Kamion i nazwa³ je od swojego nazwiska
Skarszewem, która to nazwa z
czasem przekszta³ci³a siê w
Skaryszew. Granica pomiêdzy
Prag¹ a Skaryszewem le¿a³a w
linii obecnej ulicy Stefana
Okrzei. Grunty Skaryszewa rozci¹ga³y siê na po³udnie od tego
traktu. Skaryszew otrzyma³ prawa miejskie w 1641 roku dziêki
zwierzchnictwu nad nim biskupstwa p³ockiego, na czele którego sta³ wówczas sam królewski
brat – Karol Ferdynand Waza.
Pierwsza œwi¹tynia stanê³a tu
tak¿e w tym okresie. Wiemy, ¿e
istnia³a ju¿ w 1643 roku, a informacjê o tym odnajdujemy w
pierwszym przewodniku po
Warszawie pt. „Goœciniec, abo
krótkie opisanie Warszawy”, który w wierszowanej formie w tym
w³aœnie roku wyda³ królewski
muzyk, a tak¿e budowniczy
Adam Jarzêbski. Krótka
wzmianka brzmi nastêpuj¹co:
Przy tym Skaryszew miasteczko,
Z Prag¹ obok niedaleczko,
W nim jest koœció³ tak¿e nowy,
Nie piszê wiêcej ponowy,
Jedno w o³tarze nadobny,
Dosyæ jest wewn¹trz ozdobny.
Tam chrzcz¹ dziatki, œluby daj¹,
Jak u fary, powiadaj¹.

Koœció³ skaryszewski uleg³
jednak zniszczeniom w okresie
potopu szwedzkiego. Po odbudowie przez mieszczan œwi¹tynia uzyska³ w 1681 roku status
koœcio³a parafialnego, a to dziêki przeniesienia tej funkcji ze
zrujnowanej œwi¹tyni na dzisiejszym Kamionku, któr¹ ostatecznie rozebrano (sta³a ona w miej-

Parafialny Klub Sportowy
AGAPE zaprasza
dzieci i m³odzie¿ do udzia³u
w zajêciach sekcji szachowej. Zajêcia odbywaj¹ siê w
œrody i pi¹tki w godz. 16-18
w parafii Najœwiêtszej Marii
Panny Matki Piêknej Mi³oœci
ul. Myœliborska 100.
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scu obecnej konkatedry p.w. MB
Zwyciêskiej przy ul. Grochowskiej, obok fabryki Wedla).
Koœció³ Œw. Stanis³awa by³
budowl¹ drewnian¹, stosunkowo
niewielk¹, ale z doœæ bogatym
wyposa¿eniem. W osiemnastym
wieku w jego wnêtrzu znajdowa³o siê osiem o³tarzy m.in. Imienia Jezus, Anio³ów Stró¿ów, Œw.
Stanis³awa, Œw. Floriana, Œw. Józefa oraz nale¿¹cy do tutejszego bractwa ró¿añcowego o³tarz
MB Ró¿añcowej. W o³tarzu
g³ównym odbiera³a czeœæ gotycka figura Matki Boskiej Kamionkowskiej, przeniesiona w XVII
stuleciu ze wzmiankowanej œwi¹tyni z s¹siedniego Kamiona. Bry³ê koœcio³a wieñczy³a sygnaturka. Wokó³ œwi¹tyni rozci¹ga³ siê
cmentarz, gdzie w XVII i XVIII
stuleciu chowano zmar³ych
mieszczan Pragi i Skaryszewa
oraz osiad³¹ w pobliskich swych
dworach szlachtê.
W latach 1773-94 proboszczem w Skaryszewie by³ zas³u¿ony pisarz, publicysta i pedagog – ksi¹dz Jan Bohomolec.
By³ jezuit¹, m³odszym bratem
równie¿ jezuity i jednego z czo³owych przedstawicieli Oœwiecenia, Franciszka Bohomolca –
poety, komediopisarza, publicysty, wydawcy i nauczyciela. W

swej nauce i publikacjach ksi¹¿kowych ks. Jan zwalcza³ zabobony, przes¹dy i ciemnotê
wœród wiernych. Dlatego te¿
czu³ potrzebê rozwijania szkolnictwa; sam przy tutejszym koœciele za³o¿y³ szko³ê parafialn¹,
a edukacjê prowadzi³ tak¿e w
ró¿nych czêœciach swej rozleg³ej parafii. Utworzy³ równie¿
fundacjê wspieraj¹c¹ ubogie
ma³¿eñstwa. Ksi¹dz Bohomolec, bêd¹c z natury realist¹, nie
wierzy³ w powodzenie Powstania Koœciuszkowskiego, za co
spotka³y go szykany. Jednak
depresja spowodowana upadkiem Ojczyzny spowodowa³a
chorobê psychiczn¹. Zmar³ w
szpitalu Bonifratrów w 1795 r. i
spocz¹³ na Pow¹zkach.
Po rozbiórce koœcio³a Œw.
Stanis³awa w czasie budowy
napoleoñskich umocnieñ, niektóre z elementów wyposa¿enia umieszczone zosta³y w dzisiejszym koœciele MB Loretañskiej przy ul. Ratuszowej, m.in.
by³a to wspomniana figura
Matki Boskiej Kamionkowskiej
i ambona, gdzie znajduj¹ siê do
chwili obecnej (dla statui Madonny jest to ju¿ trzecia praska
œwi¹tynia, gdzie odbiera
czeœæ). Podczas fortyfikowania
równie¿ zniwelowano wspomniany parafialny cmentarz,
zabudowania plebanii, szko³y
parafialnej i szpitala. Rozebrano wolno stoj¹c¹ dzwonnicê.
Dziœ po koœciele, cmentarzu
i parafialnych zabudowaniach
nie pozosta³ ¿aden œlad. Warto
jednak przypomnieæ, i¿ odbiegaj¹ca na po³udnie od ulicy Okrzei
ulica Wrzesiñska jeszcze przed
wiekiem nosi³a miano Koœcielnej, na pami¹tkê nieistniej¹cego ju¿ tu od stu lat koœcio³a. Byæ
mo¿e, ¿e i znajduj¹cy siê do dziœ

przy ul. Okrzei obok przystanku
autobusowego (vis a vis budynku apartamentowca „Symfonia”)
drewniany, zmursza³y ze staroœci krzy¿, zwi¹zany jest z dawn¹
skaryszewsk¹ œwi¹tyni¹ i cmentarzem. Z bardzo du¿ym prawdopodobieñstwem wyznacza
miejsce, gdzie siê znajdowa³y.
Micha³ Pilich

Promocja!

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Lustro Pi³sudskiego
dokoñczenie ze str. 6

wicz zastosowa³ póŸniej latem
inny plan, obszed³ Warszawê
od pó³nocy, sforsowa³ Wis³ê
pod os³on¹ armat pruskich
twierdzy Toruñ i zdoby³ Warszawê od zachodu.
W polskim sztabie generalnym analizowano, czy bêdzie to
wariant Dybicz, czyli bezpoœredni szturm od wschodu, czy
te¿ bêdzie to wariant Paskiewicz. Okaza³o siê, ¿e by³y to
oba warianty: XVI Armia mia³a
realizowaæ wariant Dybicz, a
trzy pozosta³e armie Frontu Zachodniego (III, XV i IV) mia³y za
zadanie obejœæ miasto i dokonaæ jego g³êbokiego okr¹¿enia.
To siê nie uda³o na skutek
polskiej kontrofensywy, która ruszy³a znad Wieprza 16 sierpnia.
Grupa Mozyrska zosta³a rozbita,
XVI Armia, ta, która mia³a zajmowaæ Pragê, znalaz³a siê nagle w
pó³okr¹¿eniu. Walki toczy³y siê
pod Okuniewem, Otwockiem,
Wi¹zown¹, w rejonie Rembertowa, pod Ossowem. I wtedy zdarzy³ siê cud pod Ciechanowem.
15 sierpnia polski poci¹g pancerny i szar¿a u³anów spowodowa³y zniszczenie jednej z dwóch radiostacji IV Armii rosyjskiej, tej,
która mia³a powtórzyæ manewr
Paskiewicza. W tym czasie polski wywiad przej¹³ rozkaz dowódcy Frontu Zachodniego, który nakazywa³ wycofanie siê IV
Armii. Myœmy zastosowali wtedy
metodê zag³uszania. Polska radiostacja w Warszawie, na Cytadeli, dostroi³a siê do d³ugoœci
fal 880 m, na jakich pracowa³a
druga radiostacja IV Armii i radiostacja sztabu frontu w Miñsku
Litewskim i uniemo¿liwi³a odebranie tego w³aœnie rozkazu o
wycofaniu. IV Armia dalej maszerowa³a na zachód, nie wiedz¹c
o polskiej kontrofensywie.
I to w³aœnie sta³o siê przyczyn¹ zwyciêstwa V Armii polskiej, któr¹ dowodzi³ gen. Sikorski, walcz¹cej bezpoœrednio
na pó³noc od Warszawy, miêdzy Modlinem a Ciechanowem.
Armia ta, dziêki temu, ¿e IV Armia rosyjska by³a daleko na zachodzie, mog³a po kolei rozbijaæ jednostki rosyjskie XV, a potem III Armii. Genera³ Sikorki
zyska³ s³awê genialnego wodza, tymczasem pomóg³ mu
radiowywiad.

W Pracowni Mammografii
Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego istnieje mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnego badania mammograficznego w ramach realizowanego przez Pracowniê
„Populacyjnego programu
wykrywania raka metod¹
mammografii przesiewowej
w Polsce 2005” Do programu
mog¹ zg³aszaæ siê bez skierowania kobiety w wieku
50–69 lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w
ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy. Na badania nale¿y zg³aszaæ siê z numerem PESEL
i dowodem ubezpieczenia w
NFZ. Zapisy i szczegó³owe
informacje w Rejestracji Zak³adu Ultrasonografii oraz po
numerem telefonu:
326–54–81 w godz. 11-17.

W jaki sposób
zag³uszano radiostacjê rosyjsk¹?
Tekstem, którym
zag³uszano dzia³ania radiostacji IV Armii rosyjskiej by³ odpowiednio d³ugi
tekst Pisma Œw.
Ewangelii Œw. Jana:
„Na pocz¹tku by³o
s³owo, a s³owo by³o
u Boga”, itd. Nadawano go przez 48
godzin bez przerwy.
Rosjanie nie mogli
odebraæ ¿adnej depeszy. Taki siê zdarzy³ cud.
Jak dosz³o do
odkrycia, ¿e polscy
kryptoanalitycy z³amali rosyjskie klucze szyfrowe?
W 1990 r. zosta³ powo³any
zespó³ do badania dokumentów
z wojny polsko-bolszewickiej
1920 r. kierowany przez p³k. dr
Marka Tarczyñskiego. Ja w tym
zespole jestem od 1995 r. W
trakcie prac badawczych, prowadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym, spotykaliœmy siê bardzo czêsto z doskona³¹ wiedz¹ Polaków o
przeciwniku. Czytaliœmy dokumenty Naczelnego Dowództwa
Wojska Polskiego. Ka¿dy rozkaz zawiera³ w punkcie drugim
informacjê o sytuacji nieprzyjaciela. I ten punkt by³ zawsze
bardzo dok³adny, uderzaj¹co
dok³adny w porównaniu z rosyjskimi zestawieniami. Nasunê³o
siê pytanie, jak to jest mo¿liwe?
Zaczêliœmy szukaæ. Natrafi³em na dokument z koñca lipca 1920 r., mówi¹cy o tym, ¿e
a¿ 6 z 26 polskich radiostacji
zosta³o przeznaczonych wy³¹cznie do nas³uchu! To wydawa³o siê nieracjonalne. Przyjêliœmy hipotezê, ¿e te 6 radiostacji prowadzi³o nas³uch korespondencji operacyjnej, a jeœli
tak, to chyba potrafiono te depesze rozszyfrowywaæ. Brakowa³o dowodu. Wtedy odnalaz³em 40 teczek przywiezionych
niedawno z MSW jeszcze niedopracowanych dokumentów.
Zawiera³y one rozszyfrowane
przez Biuro Szyfrów polskiego
sztabu generalnego sowieckie
depesze radiowe. To ju¿ by³
¿elazny dowód, ¿e polscy kryptoanalitycy z³amali sowieckie
klucze szyfrowe i ¿e marsza³ek Pi³sudski mia³ lustro w grze
z bolszewikami.

Czy istnieje zwi¹zek polskiego wywiadu z 1920 r. z dzia³alnoœci¹ polskich kryptologów,
którzy rozszyfrowali Enigmê?
Bezpoœrednio nie, ale stworzone wtedy struktury i ludzie
pracuj¹cy w tamtym wywiadzie
byli czynni w pozyskiwaniu
osób, które z³ama³y Enigmê.
Ju¿ na pocz¹tku lat 20. polskie Biuro Szyfrów usi³owa³o
³amaæ szyfry niemieckie tzw.
transpozycyjne. By³y to inne
systemy ni¿ rosyjskie. Nawi¹zano nawet wspó³pracê z
Francj¹. W koñcu lat 20 rozpoczêto na uniwersytecie w Poznaniu rekrutacjê matematyków, którzy znali dobrze niemiecki. Wœród nich byli: Marian
Rejewski, Henryk Zygalski i
Jerzy Ró¿ycki. Rejewski wspomina³ zajêcia z kryptografii z
prof. Stefanem Mazurkiewiczem, wci¹gniêtym do Biura
Szyfrów przez Jana Kowalewskiego. Istotna jest ta ci¹g³oœæ
strukturalna. Bez sukcesu polskiej kryptografii z wojny polsko-bolszewickiej nie by³oby
z³amania Enigmy.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
Dr Grzegorz Nowik, wicedyrektor Wojskowego Biura
Badañ Historycznych, redaktor naczelny kwartalnika
„Przegl¹d Historyczno-Wojskowy”, cz³onek zespo³u
opracowuj¹cego dokumenty
wojny polsko-bolszewickiej
1920 r., autor ksi¹¿ek: „Stra¿
nad Wis³¹, okrêg Szarych
Szeregów Warszawa-Praga,
1939-1944” i „Zanim z³amano
Enigmê…polski radiowywiad
podczas wojny z bolszewick¹
Rosj¹, 1918-1920”.

Dr Grzegorz Nowik podczas promocji swojej ksi¹¿ki,
która odby³a siê w £azienkach Królewskich, 15 sierpnia 2005r.

