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Jesteœmy jak bracia
Katedra prawos³awna p.w. Œw. Marii Magdaleny na Pradze by³a pierwszym miejscem, które odwiedzi³ patriarcha
Moskwy i ca³ej Rosji, Jego Œwi¹tobliwoœæ Cyryl I, podczas
oficjalnej wizyty w Polsce. Opowiedzia³ nam o tym proboszcz tej parafii ks. protoprezbiter Anatol Szyd³owski.
„16 sierpnia o godzinie wos³awnego Metropolitê War14.00 mieliœmy zaszczyt bar- szawy i ca³ej Polski Sawê, z
dzo uroczyœcie powitaæ Pa- udzia³em naszych biskupów i
triarchê Moskwy i ca³ej Rosji duchowieñstwa. Metropolita
Cyryla I w naszej œwi¹tyni. zaznaczy³, ¿e jest to pierwsza
Przyjecha³ do nas bezpoœred- wizyta Moskiewskiego Patriarnio z lotniska, z delegacj¹, w chy w Polsce. Wczeœniej Jego
sk³ad której wchodzi³o dziewiê- Œwi¹tobliwoœæ by³ u nas kilkaciu oficjalnych przedstawicieli krotnie jako metropolita smokoœcio³a rosyjskiego. Przed leñski. Ma doktorat honoris
katedr¹ zebra³o siê sporo wier- causa Akademii Teologicznej
nych, naszych parafian, du- w Warszawie.
chowieñstwa warszawskiego,
Odby³o siê krótkie nabo¿eñbiskupów koœcio³a prawos³aw- stwo dziêkczynne, z akcentem
nego i przyjezdnych goœci. znaczenia tej wizyty. Nabo¿eñBy³a du¿a grupa dziennikarzy, stwo zakoñczy³o siê adoracj¹
m.in. telewizja patriarchatu - zaœpiewaniem, uroczyœcie,
moskiewskiego.
przez chór „Mnogo liet” („Sto
Jego Œwi¹tobliwoœæ zosta³ lat”). Dostojny goœæ powiedokoñczenie na str. 8
oficjalnie powitany przez pra-

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Pojednanie Koœcio³ów
W dniach 16-19 sierpnia z³o¿y³ oficjaln¹ wizyt¹ w Polsce
– pierwsz¹ w dziejach naszego kraju – zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP), patriarcha moskiewski i ca³ej Rusi Cyryl. Ale nie tylko z tego powodu by³o
to wa¿ne wydarzenie. Co najmniej równie donios³a by³a
pierwsza jego czêœæ – by tak rzec, katolicko-pañstwowa oraz
podpisanie Wspólnego Przes³ania do Narodów Polski i Rosji
o Pojednaniu. Dokonali tego 17 bm. na Zamku Królewskim
w Warszawie patriarcha i przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Polski abp Józef Michalik.
Dokument ten zas³uguje na oddzielne dokumenty: najpierw
szczególn¹ uwagê, i to nie tyl- powsta³ list z Polski i dopiero
ko ze wzglêdu na treœæ, która po paru tygodniach nadesz³a
zreszt¹ te¿ jest bardzo wa¿na, odpowiedŸ z Niemiec (Zachodale tak¿e sam fakt jego po- nich), nota bene mocno rozczawstania. Oto bowiem po raz rowuj¹ca stronê polsk¹. Po
pierwszy wspólne orêdzie do drugie, wymiana listów odbywierz¹cych dwóch ró¿nych wa³a siê w obrêbie tego sameKoœcio³ów i wszystkich ludzi go Koœcio³a, co znacznie u³adobrej woli wystosowali hierar- twia³o ca³¹ sprawê i po trzecie,
chowie katoliccy z Polski i pra- dokonywa³o siê to w zupe³nie
wos³awni z Rosji. Wielu ludzi innej „otoczce” politycznej, co
od razu skojarzy³o ten doku- równie¿ nadawa³o szczególny
ment z pamiêtnym listem bi- wydŸwiêk samej inicjatywie.
skupów polskich „do ich nieTym razem od pocz¹tku miemieckich braci w Chrystusie” z liœmy do czynienia z innymi relistopada 1965 r.
dokoñczenie na str. 8
Rzeczywiœcie, istniej¹ pewne podobieñstwa: tamten dokument te¿ wzywa³ do pojednania dwóch s¹siaduj¹cych ze
sob¹ narodów i te¿ w niema³ym stopniu do niego siê przyczyni³, choæ nie od razu. Ale s¹
te¿ du¿e ró¿nice. Po pierwsze,
wtedy by³y to w istocie dwa

nowa gazeta praska
Zbadaj
s³uch

1

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja
protetyka gratis!
We wrzeœniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne
dla nies³ysz¹cych!

Katastrofa w metrze
No i sta³o siê. Powiœle - jedna ze stacji buduj¹cej siê II
linii metra - zosta³a zalana. Tym razem nie by³y to æwiczenia
- niestety. Jedni mówi¹ kurzawka albo podziemna rzeka,
inni mówi¹ - niewielki ciek wodny; jeszcze inni, ¿e wyla³a
siê woda z podziemnej niecki. Efekt – zamkniêty tunel
pod Wis³ostrad¹, zakorkowane Powiœle i komunikacyjny
armagedon. Ekspertyzy trwaj¹. Pierwsze oficjalne informacje
pojawi¹ siê w koñcu tego tygodnia, nastêpne – pewnie za
miesi¹c, pó³tora.
Dwa tygodnie przed kata- Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
strof¹ mieliœmy na budowie Warszawa-Ursus i AGP Metro
metra symulowan¹ akcjê ra- Polska S.C., zdo³a³y podsumotownicz¹. Kiedy zaopatrywano waæ æwiczenia i wyci¹gn¹æ z
osobê, wcielaj¹c¹ siê w rolê nich wnioski na przysz³oœæ.
rannego operatora koparki,
Zawini³a kurzawka?
nikt nie przypuszcza³, ¿e rych³o
Kurzawka jest w Warszawie
bêdziemy mieæ do czynienia z wszechobecna, na niej roz³otak spektakularnym, prawdzi- ¿y³y siê plany budowy metra,
wym zdarzeniem. Nie wiado- te z lat 50. ubieg³ego wieku.
mo nawet, czy Grupa Ratow- Ówczesna technologia nie
nictwa Specjalistycznego S12 by³a gotowa na pokonanie tej
przeszkody. Dziœ – wydawa³oNAUKA
by siê – kurzawka jest do poJÊZYKÓW konania.
Czym jest? DrobnoziarniOBCYCH
stym
luŸnym osadem, np. piawww.mowisz-masz.pl
skiem lub mu³em wymieszadla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
nym z wod¹, o konsystencji
galarety, s³abo zwi¹zanym z
bardzo ma³e grupy
gruntem, zbudowanym z barzajêcia indywidualne i w parze
dzo drobnych cz¹steczek. W
przygotowanie do matury
pewnych specyficznych waprofesjonalni lektorzy
runkach taki grunt przestaje
byæ cia³em sta³ym nasyconym
ul. Remiszewska 1 (Targówek)
wod¹, staj¹c siê czymœ w rotel: 22 679 55 33, 663 741 860 dzaju zawiesiny cz¹stek stadokoñczenie na str. 3

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

Elastyczne
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E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, 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 zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

serdecznie zaprasza

8 wrzeœnia, godz. 18.00

„Bia³o³êckie Do¿ynki”, które rozpoczn¹ siê uroczyst¹
Msz¹ Œw., po Mszy Œw. wystêp Eleni z Zespo³em.
Koœció³ Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21/23.

16 wrzeœnia, godz. 19.00

Spacer
po Pradze
W ramach cyklicznych wycieczek zorganizowanych
przez Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc, w niedzielê, 19
sierpnia, odby³ siê spacer po
starej Pradze, czyli jej centralnej czêœci pomiêdzy Al.
Solidarnoœci, ulic¹ Okrzei i
ul. Targow¹. Mimo wyj¹tkowo upalnej aury, wziê³o w
nim udzia³ oko³o 30 osób zainteresowanych histori¹.
dokoñczenie na str. 2

V cykl koncertów - Malarze s³owa pt. „¯ycie wg Kameleonów”
- wykonawcy: Jacek Boñczyk, Miros³aw Czy¿ykiewicz,
Artur Gadowski, Adam Nowak, Jan Janga Tomaszewski.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 3 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104.

21 wrzeœnia
Uroczystoœci patriotyczne zwi¹zane z obchodami 68.
Rocznicy Powstania Warszawskiego i œmierci ¯o³nierzy
AK „Obro¿a”.
godz. 12.30 - Msza Œwiêta w Koœciele Œw. Jakuba Aposto³a
ul. Mehoffera 4;
godz. 14.00 - Cmentarz Tarchomiñski przy ul.Mehoffera Apel Poleg³ych z udzia³em wojskowej asysty honorowej
z Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Spacer po Pradze
2 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

Praga, której nazwa pochodzi od „pra¿enia”, czyli wypalania lasów, rozwija³a siê przez
wieki niezale¿nie od lewobrze¿nej Warszawy, ale odegra³a
wa¿n¹ rolê w historii pañstwowoœci polskiej jako miejsce wolnych elekcji. Przysparza³o to
prawobrze¿nym wsiom, jak Kamion, nie tylko znaczenia, ale
sprzyja³o wymianie handlowej i
tworzeniu infrastruktury, jak bite
drogi, karczmy i zajazdy.
Wielce przys³u¿y³ siê Pradze
król W³adys³aw IV, nie tylko funduj¹c klasztor i kaplicê Matki
Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej, ale tak¿e nadaj¹c
Pradze w 1648 roku prawa
miejskie. Niestety, miêdzy XVII
a XIX wiekiem Praga by³a wielokrotnie niszczona i palona,
zarówno w trakcie potopu
szwedzkiego, szturmu Suworowa i rzezi Pragi (4 listopada
1794), jak i przy budowie fortyfikacji podczas wojen napoleoñskich, kiedy to bez pardonu
francuscy in¿ynierowie rozebrali czêœæ praskich zabudowañ.
W rzezi Pragi zginê³o od 7
do 20 tysiêcy cywilnych mieszkañców, których upamiêtnia
skromny ¿elazny krzy¿, znajduj¹cy siê tu¿ przy obecnym przystanku tramwajowym przy Jagielloñskiej. Mimo tej tragedii
Praga rozwija³a siê nadal,
zw³aszcza od momentu powstania pierwszej sta³ej przeprawy na Wiœle, czyli Mostu
Kierbedzia (1864). Do tej pory
komunikacja miêdzy brzegami
by³a utrudniona. Ograniczenia
w wiedzy in¿ynieryjnej i kapryœnoœæ Wis³y pozwala³y jedynie
na budowê przepraw sezonowych o konstrukcji drewnianej,
które na zimê najczêœciej rozbierano, wyci¹gaj¹c wnioski z
przesz³oœci. W latach 15681573 bowiem powsta³ pierwszy
sta³y most na Wiœle, wybudowany staraniem króla Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki.
Umo¿liwi³o to zorganizowanie
na polach wsi Kamion elekcji
Henryka Walezego. Most istnia³
do wiosny 1603 roku, kiedy to
zniszczy³a go napieraj¹ca kra.
Z szybkim rozwojem dzielnicy
w XIX wieku zwi¹zana by³a tak¿e budowa dworców kolejowych
Terespolskiego i Petersburskiego,
która poci¹gnê³a za sob¹ rozwój
przemys³u, w tym stalowego, rzemios³a i handlu. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e przedsiêbiorstwa te
pracowa³y bardzo czêsto na potrzeby armii zaborczej. Rozwój
urbanistyczny tej czêœci miasta
by³ te¿ ograniczony przez stacjonowanie tu znacznej iloœci wojsk
i ca³kowicie podporz¹dkowany
celom militarnym. Rozszerzenie
w 1851 esplanady Fortu Œliwickiego do 1300 m spowodowa³o,
¿e w takim promieniu wprowadzono zakaz budowy, a na terenach przyleg³ych zezwalano jedynie na budynki drewniane, które
³atwiej spaliæ lub wysadziæ w razie potrzeby prowadzenia dzia³añ
wojennych. Zakaz ten uchylono
dopiero w 1910 roku. Nienajlepsze by³y te¿ nastroje spo³eczne.
Na terenach niespokojnych, nêkanych wojnami, nie bardzo
chciano siê budowaæ.
Silne by³y te¿ naciski rusyfikacyjne i antypolska polityka
w³adz. Za jej przejaw mieszkañcy uznali wybudowanie
okaza³ej cerkwi naprzeciwko
ówczesnego dworca kolejowego. Szczêœliwie praska Cerkiew
metropolitalna Œwiêtej Równej
Aposto³om Marii Magdaleny
ocala³a, kiedy to po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku

na fali niechêci do zaborcy cerkwie masowo niszczono.
W odpowiedzi na ten gest
zaborcy, œrodowisko polskie
podjê³o inicjatywê budowy koœcio³a katolickiego, maj¹cego
stanowiæ przeciwwagê dla cerkwi oraz licznych budynków
administracji carskiej. Ostatecznie budowê neogotyckiego koœcio³a projektu Józefa Dziekoñskiego zakoñczono w 1904
roku. Dziêki dwóm smuk³ym
wie¿om z miedzianymi dachami sta³ siê on charakterystycznym elementem krajobrazu
Pragi. Do Katedry œw. Floriana
nawi¹zuje wybudowany w latach 30. XX wieku gmach Szpitala Praskiego pod wezwaniem
Przemienienia Pañskiego. Zarówno koœció³, jak i szpital ustawiono przy okr¹g³ym placu, nazwanym póŸniej placem Weteranów 1863 roku, którego zabudowy nigdy nie ukoñczono.
To w³aœnie weteranom powstania 1863 roku zosta³ przekazany w 1924 roku budynek
u zbiegu ulicy Jagielloñskiej i
Floriañskiej, wybudowany pocz¹tkowo dla wdów po poleg³ych rosyjskich oficerach.
Weterani byli przez spo³eczeñstwo otaczani ogromnym szacunkiem. Dziêki hojnym datkom i pañstwowej emeryturze
byli powstañcy ¿yli w dostatku,
zapraszano ich na wszelkie
uroczystoœci pañstwowe i
przyjmowano z honorami. Byli
rozpoznawalni po charakterystycznych granatowych mundurach szytych na wzór tych z
powstania. W 1924 roku zamieszka³o tu ok. 20 powstañców. Ostatni, Mamert Wandali, zmar³ dopiero w 1942 roku.
Nieopodal budynku, na
chodniku po przeciwnej stronie
ul. Jagielloñskiej, znajduje siê
zagadkowa rozeta. Jest to
wejœcie do punktu pokazowego budowy wodoci¹gów. Edukowano tam i zachêcano kamieniczników praskich do
pod³¹czenia ich budynków do
sieci, dementuj¹c plotki w rodzaju tych, ¿e posiadanie instalacji wodnej jest k³opotliwe,
poniewa¿ wyje¿d¿aj¹c z domu
trzeba bêdzie uprzednio spuœciæ ca³¹ wodê z rur...
Podczas rozwoju gospodarczego w drugiej po³owie XIX
wieku Praga staje siê w widoczny sposób dzielnic¹ trzech kultur. Zarówno Polacy, Rosjanie,
jak i ¯ydzi stawiaj¹ tu swoje
œwi¹tynie. Œladem po synagodze rozebranej ju¿ w komunizmie, w 1961 roku, jest tylko
górka kryj¹ca jej gruzy na placu
zabaw dla dzieci (róg ul. K³opotowskiego i Jagielloñskiej). By³
to jeden z szeœciu okr¹g³ych budynków synagogalnych w Europie. Niedawno odremontowano
jednak mykwê, czyli rytualn¹
³aŸniê, która w czêœci s³u¿y³a
niegdyœ tak¿e nie¿ydowskiej ludnoœci dzielnicy. Obok, przy ul.
Jagielloñskiej, mieœci siê Gmach
Wychowawczy Warszawskiej
Gminy Starozakonnych im. Micha³a Bergsona, wzniesiony w
latach 1911-1914. Wewn¹trz
mieœci³y siê oœrodki wychowawczo-oœwiatowe dla ma³ych i starszych dzieci - ochronka i szko³a
¿ydowska. W 1940 roku wszyscy pracownicy oraz podopieczni oœrodka zostali wywiezieni do
warszawskiego getta.
Tak¿e na Sierakowskiego 7
ocala³ Dom Akademicki Studentów ¯ydów. Gmach powsta³ w latach 1924-26, zapewniaj¹c znakomite warunki dla ponad 300
studentów wyznania moj¿eszowego z ró¿nych warszawskich

uczelni. Akademik by³ na owe
czasy bardzo nowoczeœnie wyposa¿ony. Dysponowa³ m.in. sal¹
gimnastyczn¹, bibliotek¹, gabinetem lekarskim, ciemni¹ fotograficzn¹, sal¹ wyk³adow¹, pracowni¹ radiow¹, pomieszczeniami do
przechowywania baga¿y. Pokoje
studentów w znacznej wiêkszoœci dwuosobowe, by³y oddzielone od czêœci ogólnej i wyposa¿one w umywalki, natryski i toalety.
Najbardziej znanym mieszkañcem domu akademickiego by³
Menachem Begin, student prawa
na Uniwersytecie Warszawskim,
a po latach premier Izraela i laureat pokojowej Nagrody Nobla w
1978 roku.
Podczas wojny do budynku
przeniós³ siê Szpital Praski
(jego siedzibê zajêli Niemcy),
zaœ po wojnie gmach zyska³
z³¹ s³awê za spraw¹ rezyduj¹cych tu s³u¿b terroru – najpierw NKWD, a póŸniej SB. Do
dziœ w budynku mieœci siê hotel dla policjantów.
W prask¹ historiê wielu narodowoœci i wyznañ wpisuj¹ siê
tak¿e tragiczne losy rodziny Fedoroñków. Szymon Fedoroñko
(ur. 21 sierpnia 1893), naczelny
kapelan Wojska Polskiego wyznania prawos³awnego zosta³
zamordowany w Katyniu. Osieroci³ trzech synów: Aleksandra,
Wiaczes³awa i Oresta, którzy byli
wychowankami Praskiego Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV.
Aleksander s³u¿y³ jako lotnik w
dywizjonie bombowym nr 300 w
Wielkiej Brytanii, zgin¹³ wiosn¹
1944. Orest i Wiaczes³aw walczyli w Powstaniu Warszawskim.
Obaj zginêli. Ofiarê prawos³awnej rodziny Fedoroñków na rzecz
niepodleg³ej Polski upamiêtnia
g³az i tablica ods³oniêta w 2008
roku u zbiegu ul. Jagielloñskiej i
Kr.
Al. Solidarnoœci.

Lato z teatrem
„Plac zabaw inny ni¿ wszystkie” to projekt, który ju¿ od
trzech lat goœci na bia³o³êckich skwerach, parkach i placach zabaw. Letnie spotkania z teatrem dla dzieci co roku
przyci¹gaj¹ t³umy m³odych widzów, ich rodziców i dziadków.
W tym roku bia³o³êcka publicznoœæ mog³a obejrzeæ a¿ trzy
ró¿ne tytu³y: „Mama Mu” Teatru Plac Zabaw; „Czerwony
kapturek” oraz „Pinokio” Teatru Baj Pomorski z Torunia.
Tegoroczn¹ letni¹ akcjê te15 lipca Teatr Plac Zabaw odatraln¹ rozpoczêto 8 lipca w wiedzi³ nowe, ciekawe miejsce na
Parku Henrykowskim spotka- mapie wschodniej Bia³o³êki.
niem z szalon¹ krow¹ Mam¹ Przed nowo otwart¹ Bibliotek¹
Mu. Po spektaklu Micha³ i Syl- Publiczn¹ przy ulicy Berensona 3
wia Kurpetowie poprowadzili odby³o siê przedstawienie „Mama
letnie warsztaty zumby dla naj- Mu”. Zwariowana Krowa oraz jej
m³odszych, do których w³¹czyli przyjaciel Pan Wrona po spektasiê równie¿ rodzice.
klu zaprosili dzieci wraz z rodzicami na warsztaty plastyczne mawww.odszkodowanie.pl
lowania farbami na tkaninach.
Zielona ³¹ka przed bibliotek¹, po
NAJWY¯SZE
chwili pokry³a siê czerwonymi
ODSZKODOWANIA kwiatami, kolorowymi krowami,
¿aglówkami i morskimi falami.
dla osób poszkodowanych
22 lipca Plac Zabaw przy
w wypadkach drogowych
Odkrytej z trudem pomieœci³
BEZ ZALICZEK
ponad 250 widzów, którzy
przybyli na spektakl Teatru Baj
Hexa Dochodzenie
Pomorski z Torunia pt. „PinoOdszkodowañ Sp. z o.o.
kio”. Najm³odsi widzowie z zaul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY

ciekawieniem œledzili losy
drewnianego pajacyka, co
chwila wybuchaj¹c g³oœnym
œmiechem. Po spektaklu odby³y siê warsztaty balonowe prowadzone przez Patrycjê Lipiñsk¹ i warsztaty tañca po³¹czone z szalon¹ dyskotek¹ z
nagrodami dla najm³odszych.
Z kolei 12 sierpnia w Parku
na Strumykowej widziano wilka! Na szczêœcie z „d¹browy
przyby³ dzielny gajowy” i wilk
nikomu krzywdy nie zrobi³. Na
przedstawienie pt. „Czerwony
Kapturek” przyby³o ponad 200
widzów. Utrzymany w konwencji wspó³uczestnictwa spektakl
wzbudzi³ ogromne zainteresowanie, a dzieci z ochot¹ tworzy³y ¿ywy las i wspólnie z aktorami œpiewa³y piosenki.
Dziêkujemy wszystkim widzom
za aktywny udzia³ podczas przedstawieñ, mi³e s³owa i pytania, co
bêdziemy grali za rok… Na razie
to tajemnica! Do zobaczenia.
Organizatorem projektu jest
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, Jacek Kaznowski, Teatr Plac Zabaw
oraz Wydzia³ Kultury.

Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka informuje, ¿e odwo³ane
z powodu z³ych warunków atmosferycznych przedstawienie
teatralne z dnia 26 sierpnia, odbêdzie siê 1 wrzeœnia (sobota)
o godz. 18.00 w Parku Bociani Zak¹tek przy ul. Ruskowy Bród.
W programie: Mama Mu zatañczy Zumbê! Szalone zabawy
z Mam¹ Mu i panem Wron¹. Konkursy z nagrodami, animacje
plastyczne, poszukiwanie skarbu! Po¿egnaj lato razem z nami!

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

zgodnie

NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

z § 3, 4, 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w
najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

Popo³udnia z muzyk¹

og³asza
na dzieñ 21 wrzeœnia 2012 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
i
na dzieñ 28 wrzeœnia 2012 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ od dnia 20.08.2012r. i do przetargu od
dnia 27.08.2012 r. na tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego administracjach
obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy
Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na
uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty
w Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Ju¿ trzeci rok z rzêdu na scenie letniej Bia³o³êckiego
Oœrodka Sportu przy ul. Œwiatowida 56 odby³y siê koncerty
z cyklu „III Popo³udnia z Biesiad¹”.
W lipcu, w sobotnie popo- Sportu, Szko³a Podstawowa z
³udnia, dla licznie zgromadzo- Oddzia³ami Integracyjnymi nr
nej publicznoœci zagra³y: Ze- 344 im. Powstania Warszawspó³ Weso³a Biesiada, Kapela skiego oraz Wydzia³ Kultury.
Góralska Jontki, Kabaretowa
Grupa Biesiadna oraz Zespó³
Cygañski Dromenca.
Wykonawcy dostarczyli s³uchaczom wielu wzruszeñ i humoru. ¯ywio³owa muzyka, tañce, ¿artobliwe opowieœci i przyœpiewki, a tak¿e liczne historyjki i konkursy z nagrodami
pobudza³y publicznoœæ do
wspólnej zabawy.
Organizatorem koncertów
by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, Jacek Kaznowski, Bia³o³êcki Oœrodek

Katastrofa w metrze
dokoñczenie ze str. 1

³ych w wodzie. Podczas prowadzenia robót górniczych kurzawka zachowuje siê wiêc jak
gêsta ciecz, trochê jak bagno,
trochê jak ruchome piaski.
Walka z kurzawk¹ nie jest
³atwa i w ka¿dym niemal przypadku, kiedy siê pojawia, trzeba zastosowaæ odmienn¹, specyficzn¹ dla konkretnego miejsca technologiê. Kurzawkê
mo¿na zamra¿aæ, drenowaæ –
uprzednio zalewaj¹c wod¹; dopiero po zalaniu, przy u¿yciu
pomp mo¿na ods¹czaæ z niej
wodê. Nie mo¿na pompowaæ
samej kurzawki, bowiem – de
facto – jest ona cia³em sta³ym.
Nie mo¿na te¿ jej po prostu zabetonowaæ. Czêsto trzeba odizolowaæ i wymieniæ ca³y grunt,
b¹dŸ te¿ zmieniæ jego konsystencjê dodaj¹c doñ du¿e iloœci
¿wiru – wszystko to w miejscu,
gdzie pojawi³a siê kurzawka, a
wiêc w trudnych warunkach,
pod ziemi¹. Zdarza siê, ¿e trzeba powstrzymaæ kurzawkê odcinaj¹c dop³yw wody przy u¿yciu specjalnych, masywnych,
stalowych œcian. Technologie
naprawcze nie s¹ wiêc ani standardowe, ani proste, ani tanie.
Oba tunele warszawskiego
metra – I linii i II, w³aœnie siê buduj¹cej, przebiegaj¹ przez
zmienne geologicznie struktury,
czêsto w warstwach s³abych
gruntów nasi¹kniêtych wod¹.
Wiêkszoœæ ekspertów twierdzi,
¿e w gruncie tym nie ma podziemnych jezior ani rzek, zaœ jeœli chodzi o kurzawkê mo¿e pojawiæ siê wszêdzie i nie sposób
przewidzieæ gdzie i kiedy mo¿e
to nast¹piæ, aczkolwiek znane s¹
warunki sprzyjaj¹ce jej pojawieniu siê. Dlaczego wobec tego jest
tak nieprzewidywalna? Odwierty rozpoznania geotechnicznego
s¹ od siebie na tyle oddalone, ¿e
istnieje du¿e prawdopodobieñ-

stwo ominiêcia miejsc, które
stwarzaj¹ potencjalne ryzyko.
Kurzawka pojawia siê w sprzyjaj¹cych warunkach natychmiast.
Jedyna metoda, to uciekaæ z miejsca jej pojawienia siê, tak szybko
jak to mo¿liwe, pozostawiaj¹c
maszyny i narzêdzia.
Pesymiœci szacuj¹, ¿e budowa II linii metra mo¿e w tej sytuacji opóŸniæ siê o rok, zaœ wykonawca bêdzie musia³ ponieœæ
gigantyczny koszt naprawy - jak
spekuluj¹ - oko³o miliarda z³otych. Hiperpesymiœci twierdz¹,
¿e tunel pod Wis³ostrad¹ nie zostanie otwarty. Nigdy.
Armagedon na powierzchni
Pierwsze dni po katastrofie pomimo wakacyjnego czasu by³y komunikacyjnym koszmarem. Do zamkniêtego - planowo
- Mostu Œl¹sko-D¹browskiego
do³¹czy³ Most Œwiêtokrzyski.
Do zamkniêtej Marsza³kowskiej
i Œwiêtokrzyskiej - zagro¿ony
tunel pod Wis³ostrad¹, który
natychmiast wy³¹czono z ruchu;
tym samym stanê³a ca³a Wis³ostrada. Przypominamy, ¿e II linia metra, na wysokoœci stacji
Powiœle, przebiega w³aœnie pod
tunelem tej jednej z wa¿niejszych arterii miasta. Zanim wyznaczono objazdy starym
pasem Wis³ostrady w pobli¿u
Centrum Nauki Kopernik (w kierunku po³udniowym, czyli na
Mokotów) i w¹skimi uliczkami
Powiœla (w kierunku pó³nocnym, czyli na Bia³o³êkê) kierowcy tkwili w gigantycznych korkach przeklinaj¹c los, sto³ecznoœæ, w³adze i kogo siê da.
A nie mówiliœmy? Po co by³o
pchaæ siê tak g³êboko pod ziemiê - zaczêli pytaæ sceptycy, którzy ju¿ dawno przeb¹kiwali, ¿e
szaleñstwem - zwa¿ywszy na rodzaj warszawskich gruntów –
jest budowanie stacji Powiœle na
g³êbokoœci 25 metrów i stacji
Nowy Œwiat na g³êbokoœci 30
metrów. Powróci³y dywagacje,
¿e lepiej by³oby podczepiæ metro pod Most Œwiêtokrzyski
(œrodkiem, miêdzy jezdniami),
lub wybudowaæ osobny wiadukt,
bli¿ej mostu œrednicowego.
Zwolennicy tunelu metra pod
Wis³¹ argumentowali, ¿e poprowadzenie II linii wiaduktem,
czy te¿ œrodkiem Mostu Œwiêtokrzyskiego skutkowa³oby ba³aganem na Powiœlu – rozbiórki, zaœ nasypy wiaduktu zepsu³yby wizerunek tej czêœci miasta. Po praskiej stronie Wis³y
pojawi³by siê problem z

umieszczeniem torów pod ziemi¹, zwa¿ywszy na wysoki poziom wód gruntowych.
Osuwiska i zapadliska zdarza³y siê podczas tej budowy wielokrotnie – w czasie dr¹¿enia tunelu pod Rondem Daszyñskiego na
Woli trzeba by³o wymieniaæ grunt
pod zapadniêt¹ jezdni¹ na g³êbokoœæ czterech metrów, operacja potrwa³a tydzieñ. Kiedy Maria ruszy³a ze swojego do³ka startowego, zapad³a siê ziemia pod
torowiskiem tramwajowym na Towarowej. Substancja kondycjonuj¹ca, zmieszana z gruntem, wybi³a na jezdniê ulicy Prostej, tu¿
przy fabryce Norblina. W maju
mówi³o siê o odkszta³ceniach,
przesuniêciach czy te¿ o przeciekaniu tunelu I linii metra na stacji
Œwiêtokrzyska. Podczas któregoœ
z majowych weekendów zatrzymano nawet ruch na I linii, by
zweryfikowaæ te doniesienia.
I na Pradze pojawia³y siê
alarmistyczne doniesienia.
Mieszkañcy Targowej szeptali o
t¹pniêciach, pêkniêciach œcian
i wdzieraniu siê betonu do piwnic przy Targowej 15 i 17. W tej
ostatniej kwestii przedstawiciele AGP Metro stanowczo zaprzeczyli, by prowadzone tam
by³y jakiekolwiek prace zwi¹zane z budow¹ II linii metra.
Wszystko to jednak jest niczym
w porównaniu z zalaniem stacji
Powiœle. Gdyby nie powaga sytuacji, chcia³oby siê powiedzieæ –
jaka piêkna katastrofa. A to jeszcze nie koniec. Jak twierdz¹ hiperpesymiœci, przejœcie II linii metra pod tunelem Wis³ostrady to
pestka, w porównaniu z czekaj¹cym budowniczych przejœciem
pod dnem Wis³y.
To nie katastrofa, to awaria
– obalamy mity?
Mit pierwszy – to nie katastrofa. Bartosz Milczarczyk,
Rzecznik prasowy Urzêdu
m.st. Warszawy prosi nas na
wstêpie o wstrzemiêŸliwoœæ.
Wed³ug Pañstwowej Inspekcji
Budowlanej na budowie II linii
metra, na stacji Powiœle, dosz³o do awarii, nie zaœ do katastrofy budowlanej.
Mit drugi – to nie kurzawka.
Przedstawiciele wykonawcy
inwestycji o wstêpnych przyczynach zdarzenia mówi¹: dosz³o - najprawdopodobniej –
do przerwania (podczas wykonywania prac podziemnych)
naturalnego cieku wodnego.
Si³a naporu cieku (ciœnienie
wody) by³a tak du¿a, ¿e przerwa³a wzmocnienia gruntu,
przewidziane w projekcie i wykonane w oparciu o badania
geologiczne, przed rozpoczêciem prac przy budowie ³¹cznika miêdzy dwiema czêœciami
stacji Powiœle. Cieku wodnego
nie wykry³y przeprowadzone
przed budow¹ badania geologiczne i próbne odwierty.
Mit trzeci – ruszamy z Pragi.
Któregoœ dnia media obieg³a
sensacyjna informacja z samego Ÿród³a, a wiêc od wykonawcy. Pozosta³e dwie tarcze TBM
– Wis³a i bezimienna – rusz¹ z
wierceniem w odwrotnym kierunku, startuj¹c z Pragi zamiast
z Powiœla. Przy stacji Dworzec
Wileñski powstan¹ dwa szyby
startowe z ³o¿ami dla superkretów. W ten sposób zyska siê
sporo czasu, zaœ eksperci bêd¹
mogli bez przeszkód prowadziæ
badania przyczyn katastrofy, a
raczej (po obaleniu mitu) awarii
na Powiœlu. Bartosz Milczarczyk
prostuje: W tej chwili nie zapad³a jeszcze decyzja o kierunku
dr¹¿enia. Jest na to za wczeœnie. Dajmy szansê wybitnym
ekspertom, m.in. z Politechniki
Warszawskiej, na wypowiedzenie siê w kwestii przyczyn awarii na Powiœlu. Przypuszczam,

¿e bêdziemy ju¿ coœ wiedzieæ
pod koniec tego tygodnia. Wyniki dalszych ekspertyz bêd¹
dostêpne za kilka tygodni.
Mit czwarty – tunel pod Wis³ostrad¹ nigdy nie zostanie
otwarty, zaœ dodatkowe koszty
budowy (w zwi¹zku z awari¹)
wynios¹ 1 mld z³. Bartosz Milczarczyk mówi: Tunel bêdzie
otwarty. W ogóle nie zak³adamy, by mog³o byæ inaczej. 1 mld
z³? Kto i w jaki sposób to policzy³? Bez znajomoœci przyczyn
i skali awarii? Science fiction.
Mit pi¹ty – opóŸnienie w oddaniu inwestycji wyniesie rok.
Bartosz Milczarczyk reaguje
zdziwieniem: Nie ma mo¿liwoœci – na obecnym etapie –
stwierdzenia, czy i jakie bêd¹
opóŸnienia. Zak³adamy, ¿e ich
nie bêdzie, bowiem chcemy
robiæ wszystko, by ich nie by³o.
Maria bije rekordy, Anna w
gabinecie odnowy
Jeœli nie s¹ Pañstwo uspokojeni faktem obalenia piêciu mitów, informujemy, ¿e tarcze
TBM Anna i Maria maj¹ siê dobrze. Maria pobi³a w ubieg³ym
tygodniu w³asn¹ „¿yciówkê”,
wykonuj¹c 43,5 metra tunelu w
jeden dzieñ. To oznacza, ¿e u³o¿y³a w tym dniu 29 betonowych
pierœcieni. 24 sierpnia mia³a za
sob¹ dystans 883 metrów i par³a w stronê Ronda ONZ, gdzie
na przegl¹dzie jest Anna. Odœwie¿ona i odnowiona ruszy do
kolejnego etapu dr¹¿enia. Za
Rondem ONZ skrêci na po³udnie i wydr¹¿y tzw. ³¹cznik techniczny z I lini¹ metra. Maria zaœ,
po pokonaniu Ronda, pod¹¿y w
kierunku stacji Œwiêtokrzyska.
¯egnamy siê na dwa tygodnie, z nadziej¹, ¿e limit katastrof (czy raczej awarii) na tej
budowie zosta³ wyczerpany.
El¿bieta Gutowska
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SEZON KULTURALNY 2012/2013 w Domu Kultury „Zacisze”
ul. Blokowa 1, tel. (22) 743 87 10, 679 84 69, www.zacisze.waw.pl

DZIECI
HOPSASA zajêcia dla maluchów - Zabawy muzyczne, ruchowe i plastyczne dla
dzieci w wieku 20-36 miesiêcy. Cykl spotkañ opiera siê na po³¹czeniu ró¿norodnych
metod, aby wspomagaæ rozwój spo³eczny, emocjonalny oraz intelektualny dziecka.
Zajêcia stymuluj¹ rozwój dziecka. Dla mam zajêcia s¹ okazj¹ do spotkañ oraz mo¿liwoœci¹ obserwowania swojego dziecka w grupie. Metody wykorzystywane podczas
zajêæ: Metoda C. Orffa, W. Sherborn, M. Montesorii oraz zabawy integracyjne m.in. z
chust¹ animacyjn¹. Zajêcia w czwartek, godz. 10.00-11.00. Instruktor: Ewelina Romanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog, mama 4-letniej Amelki.
Op³ata: 80 z³/m-c.
AKTYWNY MALEC - Zajêcia rytmiczno-plastyczne dla maluszków w wieku 4-6 lat.
Dzieci maj¹ ogromn¹ potrzebê aktywnoœci i tworzenia. Zabawy rytmiczne rozwijaj¹
ekspresjê ruchow¹ dzieci, ucz¹ dostrzegania zmiany rytmu i tempa, s¹ po³¹czeniem
zabawy z muzyk¹. Podczas zajêæ plastycznych dzieci bawi¹c siê ró¿nymi materia³ami,
realizuj¹ swoje pomys³y, rozwijaj¹ manualnie, ucz¹ siê postrzegaæ otaczaj¹cy œwiat.
Zajêcia w œrodê: rytmika godz. 16.20-16.50 (30’) prowadzi Katarzyna Kania; plastyka
godz. 16.55-17.35 (40’) prowadzi Dorota Koch. Op³ata: 70 z³/m-c. Pojedyncze
zajêcia 25 z³.
MA£Y MUZYK - Dzieci bawi¹ siê dŸwiêkiem, ucz¹ siê interpretacji piosenek, poznaj¹ nutki. Nauka gry na keyboardzie i nauka piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajêcia indywidualne. Zajêcia we wtorek lub pi¹tek (30’). Instruktor: Marta Sulewska. Op³ata: 100 z³/m-c.
BALET - Nauka tañca klasycznego, praca nad synchronizacj¹ ruchu. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia z zajêciami „Bajkowa sztuka dziecka”. Zajêcia w poniedzia³ek: grupa starsza godz. 16.00-16.45, grupa m³odsza godz. 17.00-17.45. Przydzia³u do
grup dokonuje instruktor: Marzenna Bednarska-Almert. Op³ata: 60 z³/m-c .
BAJKOWA SZTUKA DZIECKA - Zajêcia plastyczne rozbudzaj¹ w dzieciach chêæ
poszukiwañ i tworzenia. Dzieci zdobywaj¹ sprawnoœæ manualn¹, ucz¹ siê myœleæ przestrzennie. Twórcza zabawa daje dziecku satysfakcjê i podnosi jego samoocenê. Istnieje
mo¿liwoœæ po³¹czenia z zajêciami baletowymi. Zajêcia w poniedzia³ek: I grupa dzieci
5-7 lat godz. 16.00-16.45, II grupa dzieci od 7 lat godz.16.55-17.55. Instruktor:
Maria Kiesner/Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata: 40 z³/m-c (45’), 44 z³/m-c (60’).
LEGO twórcze budowanie - Zabawa kreatywna, która rozbudza w dzieciach
pasjê poznania œwiata, uczy dzia³ania i pracy w zespole. Rozwija zdolnoœæ wizualnoprzestrzenn¹ dzieci. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. I grupa poniedzia³ek, godz.
16.30-18.00, II grupa wtorek, godz. 16.00-17.30. Instruktor: Marcin Ciesielski. Op³ata:
76 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³.
PRACOWNIA MIKROMODELARSTWA I GIER STRATEGICZNYCH „U£AN”
- Wykonywanie modeli i figurek oraz rozgrywanie bitew z ró¿nych okresów historycznych. Zajêcia dla m³odzie¿y od IV klasy szko³y podstawowej. I grupa (zaawansowana) zajêcia 2x w tygodniu: wtorek godz. 17.45-20.45 i pi¹tek 17.00-20.30; II
grupa (zaawansowana) zajêcia 1x w tygodniu: pi¹tek godz. 17.00-20.30; III grupa
(pocz¹tkuj¹ca - klasy IV-VI) zajêcia 1x w tygodniu: wtorek godz. 17.45-20.45. Instruktor: Jacek Bajer. Op³ata: 60 z³/m-c, 2 razy w tyg. 96 z³/m-c.
DZIECIÊCY TEATRZYK „PINOKIO” - Zajêcia teatralne dla dzieci w wieku 6-12
lat. W programie realizacja autorskiego scenariusza o tematyce warszawskiej, udzia³
w przegl¹dach teatralnych. Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-19.15. Instruktor:
Czes³awa Abramczyk. Op³ata: 120 z³/semestr.
MA£E FORMY TEATRALNE - Warsztaty teatralne dla dzieci. Zajêcia w poniedzia³ek,
godz. 17.50-19.20. Instruktor: Czes³awa Abramczyk. Op³ata: 120 z³/semestr.
ABRAKADABRA zespó³ wokalny - Dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny. Program
obejmuje naukê piosenek, pracê z mikrofonem, æwiczenia emisji, prawid³owej dykcji,
pracê nad prostymi uk³adami ruchowymi i ekspresj¹ cia³a, udzia³ w koncertach i konkursach. Zespó³ œpiewa piosenki o ró¿norodnej tematyce, czêsto opartej na bajkach.
Wa¿ne s¹ zarówno umiejêtnoœci wokalne, jak te¿ taneczne i aktorskie. Zajêcia maj¹
na celu rozszerzanie umiejêtnoœci wokalnych dzieci i naukê œwiadomej pracy nad
interpretacj¹ piosenek. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat w czwartek, godz. 16.0019.00. Instruktor: El¿bieta Wrzosek. Op³ata: 120 z³/semestr.
GRANDA zespó³ wokalny - Zajêcia dla dzieci (od 10 roku ¿ycia) i m³odzie¿y.
Nauka emisji g³osu, dykcji, pracy z mikrofonem, œpiewania na g³osy. Zespó³ stworzony
jest, by czerpaæ radoœæ ze wspólnego œpiewania, wzajemnego oddzia³ywania na siebie
i dostrzegania, jak wielka jest moc w zgranej grupie. Zespó³ œpiewa energiczne piosenki w ró¿nych stylistykach, ucz¹c siê przy tym interpretacji piosenki, ruchu scenicznego,
radzenia sobie z trem¹. Ka¿dy m³ody wokalista kszta³ci swój s³uch harmoniczny.
Zespó³ bêdzie bra³ udzia³ w konkursach i festiwalach dla grup wokalnych. Zajêcia
w œrodê godz. 17.05-19.00. Instruktor: Paulina Brzozowska. Op³ata: 50 z³/m-c.
SEKCJA PIOSENKI ROZRYWKOWEJ - Lekcje œpiewu przeznaczone dla dzieci
od 11 roku ¿ycia, m³odzie¿y i doros³ych. Indywidualne zajêcia zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla osób, które zetknê³y siê ju¿ ze œpiewem. Nauka prawid³owej emisji
g³osu, æwiczenia dykcyjne, prawid³owa technika oddychania. Nauka jak pracowaæ z
mikrofonem, poruszaæ siê po ró¿nych stylistykach muzycznych oraz prawid³owo dobraæ repertuar. Zajêcia indywidualne ze œpiewu w poniedzia³ek lub œrodê. Instruktor:
Paulina Brzozowska. Op³ata: 120 z³/m-c (40’), 180 z³/m-c (60’).
DZIECIÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LUDOWEGO - Nauka tañców regionalnych i narodowych oraz przyœpiewek ludowych. Zajêcia dla dzieci z klas III-VI szko³y podstawowej. Zajêcia 2x w tygodniu: wtorek, godz. 16.30-18.00 (w SP nr 84); czwartek, godz.
16.00-17.30 (w DK Zacisze). Instruktor: Barbara Gmyz. Zajêcia bezp³atne.
TANIEC NOWOCZESNY - Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³czesnego dla pocz¹tkuj¹cych w wieku 7-14 lat. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.00-17.00.
Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 80 z³/m-c.
PLASTYKA - Zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró¿nych technik dla dzieci i m³odzie¿y. Malowanie ceramiki, artystyczne zdobienie tkanin, papieroplastyka, malarstwo, rysunek, grafika, rzeŸba. Zajêcia w czwartek godz. 16.15-17.45. Instruktor:
Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata: 96 z³/m-c - obejmuje materia³y.
GA£GANKOWY ŒWIAT - Patchwork, artystyczne torebki, wykorzystanie koralików i innych elementów ozdobnych. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y œroda, godz. 17.4019.00. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata: 60 z³/m-c.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA - Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y:
poniedzia³ek, godz. 14.00-15.30 (1,5h); wtorek, godz. 14.45-16.45 (2h); œroda,
godz. 15.15-16.45 (1.5h), 17.00-19.00 (2h); czwartek, godz. 14.30-16.00 (1.5h).
Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 1.5h-72 z³/m-c, 2h-80 z³/m-c, czerwiec bezp³atny. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.00-18.00. Instruktor: Miros³awa Matuszewska.
Op³ata: 80 z³/m-c.
NITK¥ INSPIROWANE - Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy haftowane obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych we wtorek, godz. 15.00-17.00. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne.
AKADEMIA MALUCHA - Codzienne zajêcia i zabawy artystyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci ucz¹ siê zachowañ i wartoœci poprzez zabawê.
Uczestnicz¹ w zajêciach teatralnych, bawi¹c siê w aktorów na scenie. Oswajaj¹ siê z
muzyk¹ powa¿n¹ na weso³o. Dzieci m³odsze: godz. 8.30-13.00 i dzieci starsze: godz.
8.30-13.30. Opiekun grupy: Czes³awa Abramczyk oraz Marta Abramczyk.
Zajêcia taneczne: tañce narodowe, gry i zabawy ze œpiewem i muzyk¹. Instruktor:
Barbara Gmyz.
Minipracownia plastyczna, czyli poznawanie barw i warsztaty malarskie. Instruktor:
Bogus³awa O³owska.
Nauka jêzyka migowego, dzieciêca manga. Instruktor: Marta Abramczyk.
Gimnastyka korekcyjna poprawiaj¹ca sprawnoœæ ruchow¹ i fizyczn¹ dzieci. Instruktor:
Iwona W³odarczyk.
Op³ata sta³a: 327 z³/m-c, czerwiec bezp³atny.
JÊZYK ANGIELSKI dla dzieci - Nauka przy pomocy piosenek, bajek, historyjek
obrazkowych, prowadzona w formie atrakcyjnej dla dziecka. Zajêcia prowadz¹ lektorzy z English Way School, którzy s¹ przygotowani merytoryczne do pracy z dzieæmi w
wieku przedszkolnym. Zajêcia w poniedzia³ek i œrodê. Grupa dzieci 6-letnich godz.
14.10-14.40. Dzieci z Akademii Malucha: m³odsze godz. 13.00-13.30; dzieci starsze
godz. 13.30-14.00. Op³ata: 70 z³/m-c.
JÊZYK ANGIELSKI - Ró¿ne grupy wiekowe i stopnie zaawansowania. Zajêcia w
œrodê i pi¹tek dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Lektor: Ma³gorzata
Ga³êcka. Op³ata sta³a: 95 z³ rycza³t miesiêczny, czerwiec bezp³atny.
KLUB BOOGIE ROCK - Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie
liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w turniejach i konkursach.
Wystêpuj¹ podczas imprez organizowanych przez DK Zacisze. Zajêcia we wtorek,
godz. 19.00-20.25 i w pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Instruktor: Robert Kulesza.

M£ODZIE¯

WOD¥ MALOWANE - Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz. Zajêcia w czwartek, godz. 18.0020.00. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata: Pojedyncze zajêcia 20 z³; 75 z³/m-c;
m³odzie¿ bezp³atnie.
SZTUKAterra czyli przestrzeñ sztuki - Artystyczne pi¹tki w pracowni, czterotygodniowe cykle tematyczne: batik, artystyczne szycie, aran¿acja dekoracji wnêtrz,
florystyka, projektowanie stroju, studium natury. Zajêcia dla doros³ych i m³odzie¿y w
pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Prowadz¹ instruktorzy, specjaliœci w ró¿nych technikach.
Cena cyklu zale¿y od techniki.
NITK¥ INSPIROWANE - Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane
obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
we wtorek, godz. 15.00-17.00. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne.
TRENING PAMIÊCI - Cykl szeœciu spotkañ dla doros³ych i m³odzie¿y. Zajêcia usprawniaj¹ce pamiêæ oraz wspomagaj¹ce wykorzystanie i rozwijanie zdolnoœci umys³owych,
techniki szybkiego zapamiêtywania i skutecznego uczenia siê. Zajêcia we wtorek,
godz. 17.30-19.00. Instruktor: Aneta Maj. Op³ata: 90 z³/6 spotkañ.
BREAKDANCE - Breakdance pozwala na dowolnoœæ ruchow¹, funkcjonuje poza
normami, nie jest zamkniêty w uk³adach ani rytmach, ale wymaga du¿ej sprawnoœci
fizycznej. Daje mo¿liwoœæ wyzwolenia osobistej ekspresji. Zajêcia we wtorek, godz.
16.00-17.30 dla pocz¹tkuj¹cych. Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 60 z³ rycza³t
miesiêczny lub 250 z³/semestr.
BREAKIDS - Zajêcia dla osób, które ju¿ znaj¹ podstawy breakdance. Celem jest
stworzenie formacji. Grupa BREAKIDS bêdzie siê przygotowywa³a do udzia³u w pokazach. Zajêcia w czwartek, godz. 19.15-20.30. Istnieje mo¿liwoœæ uczestniczenia w
zajêciach drugi raz w tygodniu we wtorek, godz. 16.00-17.30. Instruktor: £ukasz
Depa. Op³ata: 1x w tygodniu 60 z³ rycza³t miesiêczny lub 250 z³/semestr, 2x w
tygodniu 100z³/m-c.
FORMACJA FAME - Taniec nowoczesny. Uk³ady choreograficzne. M³odzie¿ w wieku 9-18 lat. Zajêcia we wtorek, godz. 17.35-19.00 i w pi¹tek, godz. 17.05-18.30.
Instruktorzy: Katarzyna i Robert Kulesza. Op³ata: 100 z³/m-c.
TANIEC NOWOCZESNY - Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³czesnego dla pocz¹tkuj¹cych w wieku 7-14 lat. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.00-17.00.
Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 80 z³/m-c.
KLUB BOOGIE ROCK - Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie
liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w turniejach i konkursach.
Wystêpuj¹ podczas imprez organizowanych przez DK Zacisze. Zajêcia we wtorek,
godz. 19.00-20.25 i w pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Instruktor: Robert Kulesza.

GRANDA zespó³ wokalny - Zajêcia dla dzieci (od 10 lat) i m³odzie¿y. Nauka
emisji g³osu, dykcji, pracy z mikrofonem, œpiewania na g³osy. Zespó³ stworzony jest
by czerpaæ radoœæ ze wspólnego œpiewania, wzajemnego oddzia³ywania na siebie i
dostrzegania, jak wielka jest moc w zgranej grupie. Zespó³ œpiewa energiczne piosenki
w ró¿nych stylistykach, ucz¹c siê przy tym interpretacji piosenki, ruchu scenicznego,
oswajania siê ze scen¹. Ka¿dy m³ody wokalista kszta³ci swój s³uch harmoniczny.
Zespó³ bêdzie bra³ udzia³ w konkursach i festiwalach dla grup wokalnych. Zajêcia w
œrodê godz. 17.05-19.00. Instruktor: Paulina Brzozowska. Op³ata: 50 z³/m-c.
SEKCJA PIOSENKI - Nauka œpiewu rozrywkowego. Lekcje œpiewu przeznaczone
dla dzieci od 11 roku ¿ycia, m³odzie¿y i doros³ych. Indywidualne zajêcia zarówno dla
pocz¹tkuj¹cych, jak i dla osób, które zetknê³y siê ju¿ ze œpiewem. Nauka prawid³owej
emisji g³osu, æwiczenia dykcyjne, prawid³owa technika oddychania. Nauka jak pracowaæ
z mikrofonem, poruszaæ siê po ró¿nych stylistykach oraz prawid³owo dobraæ repertuar.
Zajêcia indywidualne ze œpiewu w poniedzia³ek lub œrodê. Instruktor: Paulina
Brzozowska. Op³ata: 120 z³/m-c (40’), 180 z³/m-c (60’).
PIANINO - Nauka gry na pianinie. Zajêcia indywidualne w œrodê lub pi¹tek (45’).
Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 160 z³/m-c, zaawansowani 140 z³/m-c.
KEYBOARD - Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia indywidualne w
poniedzia³ek lub czwartek (45’). Instruktor: Wies³aw Leœniewski. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy
i zaawansowani 170 z³/m-c.
GITARA - Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej.Zajêcia w poniedzia³ek,
wtorek lub œrodê (45’). Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata: 170 z³/m-c.
ŒPIEW KLASYCZNY - Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i arii. Zajêcia indywidualne w œrodê, czwartek - termin do uzgodnienia (40’).
Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 140 z³/m-c, zaawansowani 120 z³/m-c.
PLASTYKA - Zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró¿nych technik dla dzieci
i m³odzie¿y. Malowanie ceramiki, artystyczne zdobienie tkanin, papieroplastyka,
malarstwo, rysunek, grafika, rzeŸba. Zajêcia w czwartek godz. 16.15-17.45.
Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata: 96 z³/m-c - obejmuje materia³y.
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA - Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y:
poniedzia³ek, godz. 14.00-15.30 (1,5h); wtorek, godz. 14.45-16.45 (2h); œroda,
godz. 15.15-16.45 (1.5h), 17.00-19.00 (2h); czwartek, godz. 14.30-16.00 (1.5h).
Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 1.5h-72 z³/m-c, 2h-80 z³/m-c, czerwiec
bezp³atny.
Zajêcia w pi¹tek godz. 16.00-18.00. Instruktor: Miros³awa Matuszewska. Op³ata: 80
z³/m-c.
TECZKA PLASTYKA - Warsztaty plastyczne oparte na ró¿norodnych technikach
plastycznych. Pastel, wêgiel, akryl, collage. Pocz¹tki pracy z modelem. Studium natury.
Spotkanie z zagadnieniami z zakresu historii sztuki. Zajêcia dla m³odzie¿y od lat 12
w poniedzia³ek, godz. 18.00-20.00. Instruktor: Maria Kiesner/Lucyna Kraœkiewicz.
Maria Kiesner - absolwentka ASP. Maluje architekturê i pejza¿e miejskie. W 2009
obroni³a doktorat pod tytu³em „Miasto przed burz¹”, pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie.
Lucyna Kraœkiewicz - absolwentka Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pe³ni³a funkcjê asystenta prof.
Wies³awa Karolaka.
Op³ata: 100 z³/m-c.

SZTUKAterra czyli przestrzeñ sztuki - Artystyczne pi¹tki w pracowni, czterotygodniowe cykle tematyczne: batik, artystyczne szycie, aran¿acja dekoracji wnêtrz,
florystyka, projektowanie stroju, studium natury. Zajêcia dla doros³ych i m³odzie¿y w
pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Prowadz¹ instruktorzy, specjaliœci w ró¿nych technikach.
Cena cyklu zale¿y od techniki.
DECOUPAGE - Stare jak nowe, nowe jak stare. Warsztaty ozdabiania przedmiotów
technik¹ serwetkow¹ i nie tylko. Zajêcia w czwartek, godz. 17.00-19.00. Instruktor:
Magdalena Soszyñska. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.
WOD¥ MALOWANE - Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz. Zajêcia w czwartek, godz. 18.0020.00. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata: Pojedyncze zajêcia 20 z³; 75 z³/m-c;
m³odzie¿ bezp³atnie.
WITRA¯ - Warsztaty robienia witra¿y metod¹ Tiffany’ego. Zajêcia we wtorek, godz.
16.00-19.00. Instruktor: Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska. Op³ata: 120 z³/m-c.
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA - Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych.
Zajêcia we wtorek, godz. 17.00-20.00 (3h). Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata:
90 z³/m-c, czerwiec bezp³atny.
TKACTWO ARTYSTYCZNE - Zajêcia w poniedzia³ek godz. 15.00-19.00 i czwartek
godz. 16.00-20.00. Instruktor: Teresa Szczepañska. Op³ata: 2x w tygodniu 140 z³/m-c,
1x w tygodniu 90 z³/m-c.
NITK¥ INSPIROWANE - Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane
obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we
wtorek, godz. 15.00-17.00. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne.
TRENING PAMIÊCI - Cykl szeœciu spotkañ dla doros³ych i m³odzie¿y. Zajêcia usprawniaj¹ce pamiêæ oraz wspomagaj¹ce wykorzystanie i rozwijanie zdolnoœci umys³owych,
techniki szybkiego zapamiêtywania i skutecznego uczenia siê. Zajêcia we wtorek,
godz. 17.30-19.00. Instruktor: Aneta Maj. Op³ata: 90 z³/6 spotkañ.
ŒPIEW KLASYCZNY - Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i arii. Zajêcia indywidualne w œrodê, czwartek - termin do uzgodnienia
(40’). Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 140 z³/m-c, zaawansowani - 120 z³/m-c.
GIE£DA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH - Gie³da talentów i inicjatyw animatorskich, przegl¹d twórczoœci artystycznej i dzia³añ kulturalnych. Moderator: Bogus³aw
Falicki. Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrody, zgodnie z harmonogramem,
godz. 18.00. Terminy w 2012: 26 IX, 24 X, 28 XI, 19 XII oraz w 2013: 30 I, 27 II,
20 III, 24 IV, 15 V, 5 VI. Wstêp wolny.
SZTAJEREK Z TARGÓWKA - Poznawanie folkloru miejskiego poprzez taniec.
Wspólne spotkania gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i twórczy klimat artystyczny. Zajêcia
dla osób pe³noletnich z poczuciem humoru. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 19.3021.30. Instruktorzy: Zbigniew Darda, Barbara Gmyz. Op³ata: 50 z³/m-c.
TANIEC SOLO - Elementy ró¿nych form tanecznych poprawiaj¹ce kondycjê
psychiczn¹ i fizyczn¹. Zajêcia w czwartek, godz. 20.30-21.30. Instruktor: Ewelina
Koz³owska. Op³ata 70 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 20 z³.
TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROS£YCH - Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha,
disco i wspólna zabawa. Grupa pocz¹tkuj¹ca - zajêcia we wtorek, godz. 20.30-22.00.
Grupa kontynuuj¹ca (po uzgodnieniu z instruktorem) - zajêcia w œrodê, godz. 20.3022.00. Grupa zaawansowana (po uzgodnieniu z instruktorem) - zajêcia w pi¹tek, godz.
20.30-22.00. Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.

DOROŒLI

Noga w ³apê

Ptaki mi³oœci i pokoju

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
9 wrzeœnia (niedziela) godz. 12.00-16.00 - Dom Kultury TuPraga zaprasza na Dzieñ Otwarty, Tego dnia w naszej siedzibie
przy ul. D¹browszczaków 2 odbêd¹ siê pokazowe warsztaty
plastyczne, muzyczne i filmowe. Zaprezentujemy program
Domu Kultury na sezon 2012/2013. Bêdzie mo¿na spotkaæ
siê z instruktorami prowadz¹cymi zajêcia i zapisaæ siê na wybrane przez siebie kursy.
4 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Wieczory Filmowe
- „M³odsi od swoich wyroków” oraz „20 lat Jaworzniaków”. Filmy
historyczne – druga konspiracja. Prowadzenie Janusz Horodniczy.
Galeria DK TuPraga, ul. D¹browszczaków 2; wstêp wolny.
8 wrzeœnia (sobota) godz. 17.00 - Bêbny na Pradze - Otwarte
warsztaty gry na bêbnach afrykañskich, najstarsza gra œwiata
KALAHA, muzyka, taniec, zdjêcia z Afryki. O godz. 19.00
koncert Strefy Rytmu. Muszla Koncertowa w Parku Praskim,
ul. Ratuszowa 4a; wstêp wolny.
11 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹
- Goœciem DK Praga bêdzie Hanna Œleszyñska przy fortepianie
Wojciech Kaleta. Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru –
Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa DK TuPraga; wstêp wolny.
15 i 16 wrzeœnia (sobota, niedziela) godz. 11.00 - Budujemy
Pragê z gliny – familijne warsztaty ceramiczne. Na podstawie
fotografii stworzymy ceramiczne miniatury najpiêkniejszych
praskich zabytków. Koszt: 60 z³otych rodzic + dziecko, 40 z³otych uczestnicy indywidualni. Materia³y w cenie kursu. Zapisy:
tel. 22 618 41 51 lub sekretariat@tupraga.pl
16 wrzeœnia (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i
du¿ych - Echa XI Janowieckich Interpretacji Muzyki. Koncert
w wykonaniu m³odych wirtuozów oraz profesorów wyk³adowców. Sala koncertowa DK TuPraga; wstêp wolny.
18 wrzeœnia (wtorek) godz. 17.00 - Indiañska Legenda Spektakl dla dzieci. Pe³ne muzyki i tañca przedstawienie przeniesie Was do malowniczego œwiata Indian. Sala koncertowa
DK TuPraga; wstêp wolny.
25 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 – 360o - Strefa Urbana – spotkanie z podró¿nikiem Dariuszem Urbanowiczem. Dariusz Urbanowicz jest dziennikarzem sportowym, który z upodobaniem, na
w³asnej skórze sprawdza, ile wysi³ku i poœwiêcenia wymaga uprawianie sportu. „By mieæ œwiadomoœæ o czym pisze i mówi”. P³ywa, ¿egluje, wios³uje, uprawia³ piêciobój i jest judok¹. W 2001
roku bra³ udzia³ w klasyku ¿eglarskim Sydney-Hobart. Propaguje
rajdy terenowe i podró¿uje. Jako dziennikarz Dariusz Urbanowicz
zwi¹zany jest z miesiêcznikiem „¯agle” oraz Radiem PiN. Podczas spotkania w Domu Kultury TuPraga oprócz opowieœci o poszukiwaniu przygód D. Urbanowicz zaprezentuje slajdy ze swych
licznych wypraw. Sala koncertowa DK TuPraga; wstêp wolny.
28 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 16.00; 29 wrzeœnia (sobota)
godz. 12.00; 30 wrzeœnia (niedziela) godz. 12.00 - Wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego. Dom Kultury TuPraga,
ul. D¹browszczaków 2; wstêp wolny.

Stosunkowo niedu¿a g³owa, wyraŸne pagórki bia³ej woskówki u nasady dzioba (woskówka - miêkka, silnie ukrwiona, zmodyfikowana skóra, w której
mieszcz¹ siê nozdrza), bursztynowe oczy i ciemnoró¿owe nogi. Upierzenie (obie
p³cie ubarwione jednakowo) niebieskoszare z zielonofioletowym po³yskiem na
bokach szyi, na wierzchu ramieniowej czêœci skrzyde³ dwa pod³u¿ne ciemne pasy.
Tak z grubsza mo¿na by opisaæ wygl¹d naszych miejskich go³êbi. Z grubsza, poniewa¿
wskutek mieszania siê z go³êbiami z hodowli du¿a czêœæ osobników ma ubarwienie ró¿ni¹ce
siê odcieniami i deseniami.
Wywodz¹c siê od go³êbi skalnych, na siedliska wykorzystuj¹ budynki zamiast ska³.
S¹ kosmopolitami - dziêki niewielkim wymaganiom, du¿ym zdolnoœciom adaptacyjnym
i rozrodczym skolonizowa³y miasta na ca³ym œwiecie.
W staro¿ytnych kulturach Wschodu go³êbia kojarzono zawsze z duchem i uznawano za
symbol jego zwyciêstwa nad cia³em. W wielu cywilizacjach go³êbie mia³y pe³niæ rolê przewodników dusz i tak np. mieszkañcy Syrii umieszczali nad grobowcami domki dla go³êbi,
gdzie mog³y zamieszkaæ ulatuj¹ce ludzkie dusze. W mitologii antycznej pod postaci¹ go³êbia przedstawiano greck¹ i rzymsk¹ boginiê mi³oœci: Afrodytê i Wenus. W wielu wierzeniach
uosabia³ kobiec¹ boginiê p³odnoœci: fenick¹ Isztar, syryjsk¹ Atargatis czy frygijsk¹ Wielk¹
Macierz Bogów Kybele.
Status symbolu pokoju i niewinnoœci uzyska³y go³êbie za spraw¹ Biblii. W Starym Testamencie czytamy, jak wypuszczona przez Noego go³êbica powraca do Arki ze œwie¿¹ ga³¹zk¹
oliwn¹ w dziobie, co jest znakiem, ¿e wody potopu opad³y i miêdzy Bogiem a ludŸmi zapanowa³ pokój. W Nowym Testamencie w relacjach z chrztu Jezusa w Jordanie kulminacyjnym
momentem jest ukazanie siê nad nim Ducha Œwiêtego w postaci bia³ej go³êbicy. To najczêœciej wspominany ptak w Piœmie Œwiêtym, zawsze kojarzony z ³agodnoœci¹, Zwiastowaniem
(gdy trzyma liliê) i niewinnoœci¹. Uosabia³ owoce Ducha Œwiêtego: mi³oœæ, radoœæ, pokój,
cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie, ale i sam Koœció³. Z tego
powodu powi¹zany by³ z cyfr¹ 7, bo tyle by³o darów Ducha Œwiêtego i 12, gdy¿ by³a to
liczba aposto³ów. Sta³ siê te¿ atrybutem wielu œwiêtych: z pierœcieniem – u œw. Agnieszki,
Dawida - siedz¹cy na ramieniu, przy uchu pisz¹cego œw. Grzegorza Wielkiego – daj¹cy mu
natchnienie, Teresy z Avila, Jana Z³otoustego, Tomasza z Akwinu.
Bogata symbolika przetrwa³a do dzisiaj. Obecnie podziwiamy g³ównie go³êbi¹ wiernoœæ
i eksploatujemy przes³anie pokojowe. Wspó³czesny wizerunek „go³êbia pokoju” stworzy³
Pablo Picasso. rysuj¹c go podczas Œwiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju,
jaki odby³ siê we Wroc³awiu w 1948 r.
W dawnych czasach cieszy³y siê szacunkiem, nawet obejmowano je opiek¹ spo³eczn¹ –
zabicie go³êbia by³o czynem nieetycznym. Wspó³czeœnie mieszkañcy miast maj¹ do nich
stosunek ambiwalentny. Mnogoœæ miejsc dogodnych do gniazdowania, obfitoœæ pokarmu w
postaci odpadków, zasadniczy brak wrogów oraz du¿y potencja³ rozrodczy go³êbi spowodowa³y du¿y rozrost ich populacji. Okres lêgowy trwa zasadniczo przez ca³y rok, tak¿e zim¹,
jeœli nie jest ona zbyt surowa. W tym czasie ptaki wyprowadzaj¹ œrednio 2-3 lêgi, ale mo¿e
byæ ich wiêcej. Miejsca go³êbich siedlisk s¹ zwykle bardzo zanieczyszczone ich odchodami,
co w wielu wypadkach stanowi powa¿ny problem i jest przyczyn¹ niechêci ludzi.
Zbyt du¿a liczebnoœæ go³êbi nie jest korzystna ani dla ptaków ani dla ludzi. Na przestrzeni lat w wielu miastach próbowano ró¿nych drastycznych metod ograniczenia populacji.
Nigdzie jednak nie przynios³o to dobrego efektu, a czasem nawet powodowa³o zwiêkszenie
siê liczby ptaków. W nastêpstwie wzrostu œmiertelnoœci (spowodowanej przez cz³owieka)
potêguje siê rozród i populacja szybko siê odbudowuje. Na panewce spali³y równie¿ próby
przemieszczania grup miejskich go³êbi na tereny wiejskie. Efekt by³ podobny jak w poprzednim wypadku – pozosta³e w mieœcie osobniki, pozbawione konkurencji o po¿ywienie
i miejsca lêgowe, szybko odtworzy³y pierwotn¹ liczebnoœæ stad. Z kolei podawane go³êbiom
w karmie œrodki antykoncepcyjne powodowa³y jako skutki uboczne schorzenia.
Zak³adane powszechnie na dachach, gzymsach i parapetach kolce maj¹ce odstraszaæ
go³êbie od siadania na nich okazuj¹ siê nieskuteczne, a jednoczeœnie stanowi¹ dla nich
œmiertelne zagro¿enie. Ptaki, nie tylko go³êbie, czêsto siê na nie nadziewaj¹ i umieraj¹ w
okropnym cierpieniu. Dla zmniejszenia liczebnoœci miejskich populacji go³êbi trzeba szukaæ
humanitarnych rozwi¹zañ. Podobnie jak inne miejskie ptaki pozostaj¹ one pod ochron¹, co
znaczy, ¿e nie wolno ich zabijaæ ani niszczyæ ich lêgów.
Byæ mo¿e, dobrym rozwi¹zaniem by³oby stworzenie na wzór Pary¿a Stowarzyszenia
Ochrony Ptaków Miejskich, który to oœrodek, dysponuj¹c kadr¹ weterynaryjn¹, móg³by
tak¿e zarz¹dzaæ sieci¹ specjalnych go³êbników antykoncepcyjnych, umieszczonych na
miejskich osiedlach.
Pamiêtajmy, ¿e karmienie i przebywanie w towarzystwie ptaków czêsto uprzyjemnia
¿ycie seniorów, zaspokajaj¹c naturaln¹ dla wielu ludzi potrzebê kontaktu ze zwierzêtami. Z
kolei obserwowanie ich przez dzieci mo¿e pe³niæ rolê edukacyjn¹ w procesie humanitarnego
wychowania.
Co zrobiæ, by piêkne i ³agodne, ale brudz¹ce go³êbie pozosta³y ozdob¹ miasta, nie
prowokuj¹c wrogoœci i s¹siedzkich konfliktów?
Dla ochrony budynków zamiast œmiercionoœnych kolców polecam spirale z drutu (³agodne
jak go³êbie) lub rozci¹gniête wzd³u¿ gzymsów œredniej gruboœci linki (kilka ko³o siebie,
równolegle). Tak¿e gzymsy i parapety z blachy lub pleksi pochylone pod du¿ym k¹tem
uniemo¿liwi¹ ptakom siadanie w tych miejscach. Jeœli nie chcemy go³êbich gniazd na balkonach,
wystarczy os³oniæ je siatk¹.
A jak wygl¹da sprawa dokarmiania? Zapewne ograniczenie dostêpu do po¿ywienia spowodowa³oby spadek liczby ptaków. Czy jednak chcielibyœmy je mijaæ na ulicach smutne,
wycieñczone g³odem? Karmi¹c je nale¿y po prostu zachowaæ pewne zasady. Powinno siê to
odbywaæ gdzieœ na uboczu, w jednym wydzielonym miejscu, najlepiej os³oniêtym roœlinnoœci¹. Trzeba je regularnie sprz¹taæ z resztek jedzenia i odchodów. W odchodach skupione s¹
zarazki, które mog¹ powodowaæ zara¿anie siê ptaków chorobami, a psuj¹ce siê resztki
bêd¹ im szkodziæ.
Do jedzenia najlepiej podawaæ naturalny pokarm go³êbi czyli nasiona, np. pszenicê,
kasze, owies (p³atki owsiane), soczewicê, po³ówki ziarna grochu, s³onecznik. Jeœli koniecznie ktoœ chce karmiæ chlebem, powinien to byæ chleb bia³y, pokruszony lub pokrojony w
kostkê. Absolutnie nie wolno podawaæ chleba lub innych produktów - spleœnia³ych, nieœwie¿ych! Jedzenie warto zostawiaæ w takiej iloœci, by nie zostawa³o i nie psu³o siê. Koniecznie
te¿ trzeba pamiêtaæ, by woda zawsze by³a œwie¿a i czysta.
Na koniec krótka historia z ¿ycia, która utwierdzi³a mnie w sympatii do go³êbi i podziwie
dla ich rodzicielskiego oddania.
Jakiœ czas temu interweniowa³am w wypadku zakratowania otworów w stropodachu, na
którym by³o gniazdo, skutkiem czego pisklêta zosta³y odciête od œwiata. Nie zginê³y z g³odu
tylko dlatego, ¿e rodzice ich nie opuœcili. Przez wiele dni, zanim uda³o siê przeci¹æ kraty i
uwolniæ m³ode, go³êbica czuwa³a przy otworze regularnie karmi¹c przez kratê dzieci produkowanym przez siebie ptasim mlekiem. Dziêki temu prze¿y³y i opuœci³y wiêzienie w dobrej
kondycji. Tak, tak, to nie ¿art. Ptasie mleko bêd¹ce synonimem zaspokojenia najbardziej
wyszukanych potrzeb naprawdê istnieje. To p³ynna substancja wydzielana przez komórki
b³ony œluzowej wola i prze³yku niektórych ptaków, s³u¿¹ca do karmienia piskl¹t, a jej sk³ad
przypomina mleko ssaków. Jeœli smakuje podobnie jak wedlowskie „ptasie mleczko”,
mo¿emy pozazdroœciæ go³êbim dzieciom.
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TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr.

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

Po¿egnanie
Cz³onkowie Oddzia³u Bródno Towarzystwa Przyjació³
Warszawy ze smutkiem przyjêli wiadomoœæ, ¿e 19 sierpnia
2012 roku zmar³ po ciê¿kich cierpieniach nasz Wielki Przyjaciel, Mi³oœnik i Znawca historii Bródna - œp. Lechos³aw
Zakrzewski, d³ugoletni prezes Oddzia³u Bródno, jeden ze
wspó³za³o¿ycieli Ko³a Mi³oœników Bródna w roku 1982.
W latach 1990-2003 by³ wiceprezesem OB TPW, a po zgonie Ryszarda Szo³wiñskiego zosta³ prezesem Oddzia³u Bródno.
Lechos³aw Zakrzewski urodzi³
siê 15 grudnia 1927 roku w Kutnie, w rodzinie kolejarskiej. Jego
ojciec – Boles³aw (uczestnik I
wojny œwiatowej) przez d³ugie
lata by³ kierownikiem Oddzia³u
Gospodarczego Warsztatów Kolejowych na Nowym Bródnie.
W czasie okupacji hitlerowskiej pan Lechos³aw ukoñczy³ atmosferê; potrafi³ motywowaæ do
Szko³ê nr 105 na Bródnie oraz pracy. Doprowadzi³ do zrealizoSzko³ê Techniczn¹ Kolejow¹ na wania planów poprzednika - w
PelcowiŸnie. Wspó³pracowa³ z 2007/2008 r. wydano ksi¹¿kê o
ksiêdzem Józefem WoŸnia- Cmentarzu Bródnowskim.
kiem, kapelanem AK i Szarych
W 2008 roku wycofa³ siê z
Szeregów. Po wojnie przez wie- uczestnictwa w ¿yciu spo³eczle lat by³ dyrektorem „Warsu”, nym ze wzglêdu na z³y stan sweodznaczanym wielokrotnie za go zdrowia i ma³¿onki Haliny.
zas³ugi dla rozwoju kultury w
By³ prawdziwym Patriot¹.
Warszawie. Wyg³asza³ wiele
Na zawsze pozostanie w naodczytów na temat przesz³oœci
szej pamiêci ten wyj¹tkowy
Bródna w szko³ach dzielnicy.
Spo³ecznik i Polak.
Dziêki Jego wielkiej wiedzy o
W imieniu cz³onków
ks. Józefie WoŸniaku, Liceum
Oddzia³u Bródno TPW
nr 102 nosi imiê tego kap³ana.
Regina G³uchowska
Jako prezes wprowadzi³ w
Oddziale Bródno mi³¹, serdeczn¹
prezes OB. TPW

Rowerem na Jasn¹ Górê
Wyruszyli 11 sierpnia z Ursynowa, z parafii B³ogos³awionego W³adys³awa
(£adys³awa) z Gielniowa. W ponad 300-osobowej grupie p¹tników w³asny
peleton utworzyli rowerzyœci w koszulkach z logo Kurii Warszawsko-Praskiej
i Klubu Rowerowego „Trybik”, ufundowanych przez bp. Marka Solarczyka.
Najm³odszy z 10-osobowej grupy, Daniel, ma 12 lat; najstarszy, pan W³adzio
- 78 lat (w pielgrzymce bra³ udzia³ pi¹ty raz).
Do pokonania mieli ponad 250 kilometrów. dze zwiedzaliœmy przepiêkne koœció³ki i
Pierwszego dnia przejechali ok. 50 km i do- kapliczki, co nas mocno duchowo wspiera³o.
tarli do Belska Du¿ego; drugiego – ok. 80 km, Czasami musieliœmy pokonaæ liczne wzniedo Ogonowic za Opocznem. 68-kilometrowa sienia i ciê¿kie podjazdy” – wspominaj¹
trasa trzeciego dnia zakoñczy³a siê w Wielgo- p¹tnicy z „Trybika”. Czwartego dnia takim
m³ynach. Ostatni etap, 14 sierpnia, to 63 kilo- wyzwaniem by³ Przeproœna Górka.
metry. Noclegi zorganizowane by³y w szko³ach.
Na wiêkszoœci trasy pielgrzymom towaKlubowicze zabrali ze sob¹ czêœci zamien- rzyszy³o s³oñce, ostatniego dnia – ulewa.
ne, pompki i narzêdzia do reperacji rowe- Tego dnia prezes „Trybika” Pawe³ Paczek
rów. Sprzêt okaza³ siê bardzo przydatny. poprowadzi³ grupê na Jasn¹ Górê. W kaplicy
Jacek Malczyk, wiceprezes „Trybika” usuwa³ odprawiona zosta³a msza œwiêta i modlitwa
awarie „siostrom” i „braciom” (tak zwracaj¹ za wszystkich rowerzystów, z pamiêci¹ o
siê do siebie pielgrzymi). Miêdzy innymi ko³o zmar³ym 10 stycznia Marcinie Paczku.
stacji w Grójcu pomóg³ naprawiæ rower p¹tUczestnicy pierwszej rowerowej pielniczce, a potem razem dogonili peleton.
grzymki „Trybika” deklaruj¹, ¿e za rok znów
„Trasa wiod³a przez przepiêkne okolice. wyrusz¹ na Jasn¹ Górê.
K.
Podziwialiœmy cudowne krajobrazy. Po dro-
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI dla uczniów
szkó³ podstawowych i
œrednich, 501-301-595
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka,
chemia, tel. 500-865-729
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
matura ,certyfikaty, jêz.ogólny
i specjalistyczny 603-881-419
www.naukaniemieckiego.pl
OD wrzeœnia indywidualna
nauka gry w bryd¿a tel.
696-057-272
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki meblowej,
samochodowej Karcherem
502-928-147
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
A-Z remonty, wykoñczenia
602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
POTRZEBUJESZ po¿yczki
- zadzwoñ do doradcy
finansowego tel. 696-057-272
lub 668-681-913
PO¯YCZKI bankowe,
hipoteczne, konsolidacyjne
z dojazdem do klienta
506-152-099
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki,
502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Sosna dla Pani Prezydent
Proszê Szanownych Pañstwa!
Z satysfakcj¹ odnotowujê, ¿e maria¿ polityki i biznesu koñczy siê kolejnym Amber Goldem.
Kolejne sejmy, rz¹dy nie s¹ w stanie wygenerowaæ uczciwego prawa w czasie kadencji bez afery finansowej. Proszê pamiêtaæ - to my wybieramy swoich przedstawicieli. Alergii dostajê w³¹czaj¹c radio, o ile zbiednia³o spo³eczeñstwo.
A propos alergii.
Trzeba pójœæ na spacer. Niedzielne popo³udnie spêdzi³em na koncercie Sinfonii Varsovii na terenie by³ego, niestety, wydzia³u
weterynarii na ul. Grochowskiej 272. Nastêpnie z coraz bardziej zapchanym nosem uda³em siê nad praskie nadwiœlañskie pla¿e.
„S³oneczny brzeg” w zachodz¹cej na czerwono gwieŸdzie uœwiadomi³ mi, ¿e przekleñstwem naszego miasta s¹ drzewa alergiczne.
Pani Prezydent. Jest nieprzekrêtowy biznes do zrobienia. Otó¿ wytnijmy wreszcie

wszystkie topole. Zamieñmy tiry liœci na nieopadaj¹ce ig³y. W ich miejsca sadŸmy sosny! Iglaki s¹ zielone ca³y rok i nie alergizuj¹. Kolor zielony nie musi kojarzyæ siê wy³¹cznie z pieniêdzmi. Pani i radnym.
Chcia³bym w swoim mieœcie oddychaæ
bezpy³kowo pe³n¹ piersi¹. Przy okazji zdrowych ludzi zwierzêta te¿ skorzystaj¹.
Weterynaryjnie sprowokowa³ mnie TVN 24.
Ponoæ przedstawiciel SANEPIDU wykaza³, ¿e zara¿enie 10-centrymetrowymi nicieniami, grasuj¹cymi pod skór¹ cz³owieka,
a doprowadzaj¹cymi do œmierci psy i koty
nad Wis³¹ jest kompletnie niegroŸne.
W dziennikarskim 24 wywiadzie nie pad³o
s³owo, o jakiego paso¿yta chodzi. Aliœci pad³y
s³owa, ¿e powstaj¹ce u ludzi guzki podskórne
s¹ niegroŸne i mo¿na je bezpiecznie wycinaæ.
Bagatelizowanie problemu jest gorsze od siania paniki. Oczywiœcie, chodzi o mikrofilariozê

i dirofilariozê, o których pisa³em wiele tygodni
wczeœniej. Nie rozumiem pañstwowej firmy,
która w sposób rzetelny ma dbaæ i informowaæ
nas o aktualnych zagro¿eniach sanitarnych. Rozumiem, ¿e panika jest niepotrzebna, ale profesjonalna informacja nam siê nale¿y. Dziennikarzy zachêcam do pracy zawodowej, a niekorzystania z gotowców i sztamp. Przecie¿
mo¿na uczciwie wykonywaæ swoj¹ misjê. Zabrak³o kilku sensownych pytañ.
Na szczêœcie zniknê³y ju¿ koszmarne og³oszenia Sanepidu o bolesnych zastrzykach w
brzuch w przypadkach podejrzenia o wœciekliznê. Forma i treœæ og³oszenia doprowadza³y do
œmierci ludzi przeraŸliwie boj¹cych siê wizji wk³uwania siê w sposób bolesny do wnêtrza jamy
brzusznej. Strach przezwyciê¿a³ rozs¹dek. Pogryzieni nie stawiali siê na kuracjê ratuj¹c¹ ¿ycie.
Zastrzyki nie by³y wcale bolesne. Podawano je
podskórnie w fa³d na brzuchu. Dolegliwe mog³y
byæ tylko odczyny po podaniu szczepionki.
Jak by³bym szefem miasta.... ci¹³bym
topole i pryska³ komary. Proszê Pani Hani,
jak w Sztokholmie.

Lekcja historii

czeñstwa polskiego. Usta³y waœnie w sejmie,
partie rz¹dz¹ce i opozycyjne wezwa³y do
obrony kraju. Na czele rz¹du stan¹³ ludowiec Wincenty Witos, wicepremierem zosta³
socjalista Ignacy Daszyñski. Do Warszawy
na zaproszenie rz¹du polskiego przyby³a
wojskowa misja francusko-angielska, której
celem by³o ustalenie zakresu i form pomocy wojskowej dla walcz¹cych wojsk polskich.
Podjêto decyzje o reorganizacji frontu,
wyznaczono dowódców armii wojska polskiego, wzmocniono pozycje pod Radzyminem.
Uda³o siê odtworzyæ zarys frontu w oparciu
o rzeki Orzyc-Narew z przedmoœciem pod
Pu³tuskiem i wzd³u¿ rzek Wieprz i Bug.
W takiej sytuacji polityczno-operacyjnej
13 sierpnia 1920 r. Armia Czerwona rozpoczê³a natarcie na polskie pozycje w rejonie
Radzymina. W wyniku zaciêtych walk miasto wielokrotnie przechodzi³o z r¹k do r¹k,
pozostaj¹c ostatecznie w polskich. Skomplikowana sytuacja na przedpolach Warszawy
przyspieszy³a polsk¹ kontrofensywê, która
rozpoczê³a siê 16, a nie 17 sierpnia.
Niekorzystny rozwój walk na froncie,
du¿e straty, w tym utrata frontowej radiostacji oraz groŸba odciêcia od zaplecza,
zmusi³ Tuchaczewskiego do wydania rozkazu o odwrocie wojsk sowieckich na pó³noc.
Wycofuj¹ce siê armie Tuchaczewskiego ponosi³y ogromne straty w ludziach i sprzêcie,
a XV i IV armia oraz korpus konny GajChana ratowa³y siê przejœciem na teren Prus
Wschodnich, poddaj¹c siê internowaniu.
Bitwa warszawska, która trwa³a szeœæ dni
sk³ada³a siê z trzech oddzielnych, ale zharmonizowanych ze sob¹ operacji, a bilans tej
bitwy to 25 tys. zabitych ¿o³nierzy sowieckich,
65 tys. wziêtych do niewoli i 45 tys. internowanych w Prusach Wschodnich. Wojska polskie zdobyty wiele uzbrojenia i sprzêtu.

Nastêpstwem sukcesu tej bitwy by³o odzyskanie przez Polskê 114 tys. km2 terytorium na wschód od linii Curzona z 4 milionami mieszkañców (prawda, w znacznej
mierze Bia³orusinów i Ukraiñców), oparcie
granicy wschodniej o DŸwinê na pó³nocy
wraz z czêœci¹ œrodkow¹ Litwy, o b³ota poleskie w centrum i rzekê Zbrucz na po³udniu.
Sukcesy bitwy warszawskiej pomno¿y³y
sukcesy na froncie wo³yñsko-ma³opolskim,
odparcie i pokonanie armii konnej Budionnego oraz zwyciêska, najwiêksza w XX wieku, bitwa kawalerii pod Komorowem.
Zwyciêsk¹ bitwê warszawsk¹ i ocalenie
Warszawy, okreœlano wówczas emocjonalnie
jako „CUD NAD WIS£¥” i pod takim okreœleniem wiêkszoœæ z nas j¹ zna, ale cudu tego
dokonali bohaterscy ¿o³nierze nowo utworzonego wojska polskiego, ¿o³nierze ochotniczych pu³ków obrony Warszawy, studenci
i warszawska m³odzie¿.
Sukces tej bitwy przypisywano ró¿nym
genera³om. Dziœ historycy sk³aniaj¹ siê do
tezy, ¿e autorem planu operacyjnego i za³o¿eñ strategicznych by³ Józef Pi³sudski.
Wojna, której czêœci¹ by³a bitwa warszawska, nie zosta³a po tej bitwie zakoñczona. Nad Niemnem odtworzy³a si³y armia
Tuchaczewskiego i w³aœnie tam, 20 wrzeœnia
1920 r. rozpoczê³a siê kolejna polska ofensywa, która doprowadzi³o do rozejmu 12
paŸdziernika i zakoñczenia wojny podpisaniem Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 r.
Zwyciêstwo odniesione w wojnie polskosowieckiej w 1920 r., a zw³aszcza bitwa
warszawska, wpisa³y siê na sta³e do najjaœniejszych kart historii polskiego orê¿a. W
ho³dzie zwyciêzcom i dla upamiêtnienia tych
historycznych wydarzeñ dzieñ 15 sierpnia
zosta³ ustanowiony jako œwiêto narodowe i
œwiêto Wojska Polskiego.

15 sierpnia, podczas uroczystoœci przy pomniku „Cudu nad Wis³¹”
p³k Czes³aw Lewandowski przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady Kombatanckiej
Dzielnicy Targówek przypomnia³ wydarzenia z 1920 roku.
92 lata temu na przedpolach Warszawy w ków i m³odzie¿y warszawskiej, którzy gromadwojnie polsko-rosyjskiej, czêsto okreœlanej jako nie zg³aszali siê do szeregów ochotniczych
polsko-bolszewicka, rozegra³a siê bitwa, któr¹ pu³ków obroñców Warszawy, by broniæ stolicê
niektórzy historycy okreœlaj¹ jako jedn¹ z osiem- i niepodleg³oœæ nowo powsta³ego pañstwa, a
nastu historycznych bitew, decyduj¹cych o losach baz¹ rekrutacji których by³ obszar Pragi. To
œwiata. Dla m³odego pañstwa polskiego bitwa st¹d sz³y ochotnicze pu³ki studentów i m³odziewarszawska to znacznie wiêcej ni¿ tylko batalia ¿y szkolnej, prosto na pole bitwy pod RadzyD • Drzwi antyw³amaniowe
wojenna. To by³ przejaw konsolidowania siê spo- min i pod Ossowo. To z Pragi wyruszy³ 236.
Gerda, Dorn
³eczeñstwa polskiego, które w istocie stanowi³o Ochotniczy Pu³k Piechoty, w sk³adzie którego
R • Drzwi wewnêtrzne
w tym czasie zlepek spo³ecznoœci z trzech obsza- dzia³a³ i zgin¹³ ks. Ignacy Skorupka.
Z Porta, Dre
rów, podleg³ych bardzo ró¿nym zaborcom o ró¿Walcz¹cy wówczas ¿o³nierze nie wiedzieli,
MAGIEL PRASUJ¥CY nych kulturach, rozwoju gospodarczym i men- ¿e ich determinacja i walecznoœæ zadecyduj¹
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
talnoœci. By³ to przejaw rodz¹cego siê patrioty- na dziesiêciolecia o losach naszego m³odeI NA ZIMNO
I PROMOCJA na okna 40%
zmu narodowego, pe³nej akceptacji nowo powsta- go pañstwa polskiego, jego granicach oraz
pranie bielizny, firan,
³ego narodowego pañstwa polskiego, determi- o losach Europy. W bitwie warszawskiej zaraty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
zas³on, fartuchów, koszul
nacji w jego obronie bez wzglêdu na rodowód, ³amana zosta³a strategia rewolucyjnych
O Transport i obmiar gratis!
plac Hallera 9
pochodzenie klasowe czy status spo³eczny.
w³adz Rosji d¹¿¹cych do likwidacji m³odego
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
Bitwa warszawska to przejaw pe³nego po- pañstwa polskiego i przeniesienia rewolucji
tel./fax 22 679-23-41,
œwiêcenia i bohaterstwa ¿o³nierzy nowo rosyjskiej do rewolucyjnych wówczas NieN
zapraszamy pon.-pt. 9-18
600-925-147
utworzonego wojska polskiego oraz ochotni- miec oraz innych krajów Europy Zachodniej.
A mariusz_gradek@wp.pl
wejœcie od podwórka
Bitwa ta to symbol walecznoœci ¿o³nierza polskiego, m¹droœci strategów wojskowych,
uto¿samiania siê spo³ecznoœci polskiej z m³odym pañstwem, powsta³ym po ponad 120
latach jego nieistnienia oraz ofiarnoœci i patriotyzmu spo³ecznoœci polskiej niezale¿nie
Absolwent Paramedycznego I Technicznego kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho- od klasowego pochodzenia czy przes¹dów.
Geneza wojny pomiêdzy Polsk¹ a rewoluInstytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja- remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chotyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz cyjn¹ Rosj¹ sowieck¹, jak i samej bitwy, ma
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz- s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra- swoje korzenie w sytuacji, jaka powsta³a po zanej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho- wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja koñczeniu I wojny œwiatowej, kiedy odradzaj¹dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski ce siê po latach niewoli pañstwo polskie nie mia³o
za jednego z najlepszych healerów na Filipi- uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo- ustabilizowanych granic, w tym tak¿e granicy
nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu- wschodniej, a wszystkie granice p³onê³y.
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do ŸróZarzewiem wojny by³a nasilaj¹ca siê sowiecprzyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob- d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej ka ekspansja na zachód i zamiar przeniesienia
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
ne te¿ ma metody leczenia.
rewolucji do krajów Europy Zachodniej, a po droZnajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych orPacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza- dze likwidacja nowo powsta³ego pañstwa polganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu- sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko- skiego. Z kolei, celem w³adz polskich by³o ustaje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ- lenie korzystnej linii granicznej na wschodzie
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia- remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle oraz stworzenie pasa sfederowanych pañstw
³a na wszystkich poziomach energii duchowej li- w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa Bia³orusi i Ukrainy, maj¹cych odgrodziæ Polskê
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy od umacniaj¹cej siê sowieckiej Rosji.
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymiePocz¹tek tej wojny to styczeñ 1919 r.
Polskie przeciwnatarcie doprowadzi³o latem
niaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie- tego roku do opanowania przez wojska polskie Bia³orusi, czêœci Litwy oraz Ukrainy,
lu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych zakoñczone zdobyciem Kijowa. Kontrofensywa Armii Czerwonej w 1920 r. zakoñczy³a
- prostacie, problemach hormonalnych
siê wyparciem wojsk polskich z Ukrainy,
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach pora¿k¹ na froncie bia³orusko-litewskim i
reumatycznych
ca³kowitym za³amaniem frontu.
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
Zmusi³o to m³ody rz¹d polski do przyjêcia
migrenie,
ciê¿kich warunków zawieszenia broni i usta- chorobie Parkinsona, parali¿u
lenia granicy wschodniej na tzw. Linii Curzo- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych na, zbli¿onej kszta³tem do aktualnej naszej
granicy wschodniej. Splot ró¿nych okoliczno- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
œci spowodowa³o zerwanie rozmów i wznowiePrzyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
nia walk, w rezultacie których wojska rosyj29, 30 i 31 sierpnia
skie dowodzone przez Michai³a Tuchaczew2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 wrzeœnia
skiego podesz³y na przedpola Warszawy.
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
Bezpoœrednie zagro¿enie Warszawy i
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007 ewentualne konsekwencje w przypadku jej
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA” zdobycia przez wojska Tuchaczewskiego,
spowodowa³o wyraŸn¹ konsolidacjê spo³ewww.filipinskieuzdrowienia.pl

tel. 22 618-96-52

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

Kto przygarnie?
Kociêta - pumy i tygryski - ok.
8 tygodniowe, jeszcze bezimienne, poszukuj¹ troskliwych
opiekunów.
Kontakt w sprawie adopcji:
602 333 601, 888 066 402.

Parowozownia - c.d.n.?
Komentarz Stowarzyszenia Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy „ZOK” dotycz¹cy wyroku S¹du w sprawie przeciwko kierownikowi
budowy nadzoruj¹cemu wyburzanie parowozowni praskiej (umorzenie).
Wyrok S¹du jest dla nas bardzo wa¿nym sygna³em wskazuj¹cym, ¿e - wbrew wczeœniejszym interpretacjom dokonywanym przez organ konserwatorski pierwszej instancji - obiekt w okresie trwania
postêpowania administracyjnego maj¹cego na celu wpisanie go do rejestru zabytków (tj. w okresie
pomiêdzy wszczêciem postêpowania a decyzj¹ wpisuj¹c¹ ten obiekt do rejestru zabytków) jest faktycznie pozbawiony ochrony prawnej. Konieczna jest wiêc taka zmiana przepisów prawa, która zapewni w
tym okresie ochronê zabytkowi, w sprawie którego trwa postêpowanie. Jeszcze w tym roku Stowarzyszenie „ZOK” podejmie starania, by zainicjowane zosta³y prace wprowadzaj¹ce takie zmiany.
Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e definicja zabytku zawarta w Ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wskazuje, ¿e zabytkiem jest
wy³¹cznie obiekt wpisany do rejestru zabytków. Przepisy karne tej Ustawy wyraŸnie mówi¹
o odpowiedzialnoœci za zniszczenie zabytku i nie ograniczaj¹ tej odpowiedzialnoœci wy³¹cznie do przypadku zniszczenia zabytku, który ju¿ figuruje w rejestrze. Parowozownia praska
by³a niew¹tpliwie zabytkiem (spe³nia³a ustawowe kryteria definicji zabytku), a zatem przepisy karne Ustawy mog³yby mieæ w tym konkretnym przypadku zastosowanie. Istnieje zatem – naszym zdaniem – podstawa, by odwo³aæ siê od wyroku S¹du.
Podpisa³ Sekretarz „ZOK” Janusz Sujecki

Lewa strona medalu

Parali¿
Hanna Gronkiewicz-Waltz wiele
obiecywa³a dla Warszawy. II liniê metra na EURO 2012, Most Pó³nocny
wraz z ca³¹ tras¹ do niego, Trasê Œwiêtokrzysk¹, Trasê Tysi¹clecia, Most Krasiñskiego, poszerzenie ul. Marywilskiej, P³ochociñskiej, £odygowej – to
tylko inwestycje, jakich mia³a siê doczekaæ za rz¹dów Platformy Obywatelskiej prawobrze¿na Warszawa. Nie
mówi¹c ju¿ o reszcie miasta.
Dziœ, po blisko 6 latach urzêdowania Hanny Gronkiewicz-Waltz mo¿na
œmia³o powiedzieæ, ¿e pani prezydent
uda³o siê jedno: ca³kowicie sparali¿owaæ miasto. ¯eby by³o ciekawiej, uda³o siê to zrobiæ ju¿ w trakcie wakacji,
kiedy to stolica jest wyludniona. Co
bêdzie za kilka dni, po rozpoczêciu
roku szkolnego? A¿ strach pomyœleæ.
Awaria przy budowie metra ca³kowicie obna¿y³a brak wyobraŸni rz¹dz¹cych Warszaw¹. I nie mówiê tu nawet
o samym zalaniu stacji Powiœle, które-

go mo¿e i nie da³o siê przewidzieæ, ale
o jego skutkach, które urzêdnicy powinni przynajmniej braæ pod uwagê
przy planowaniu inwestycji. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e wymuszone awari¹ –
a w³aœciwie katastrof¹, bo takie skutki
bêdzie mia³a dla miasta sytuacja na
stacji Powiœle - zamkniêcie tunelu Wis³ostrady sprawia, ¿e ca³e miasto momentalnie stanê³o. Zreszt¹ trudno, ¿eby
by³o inaczej, skoro wczeœniej zamkniête
zosta³y m.in. ul. Œwiêtokrzyska, Prosta, Targowa, Most Œl¹sko-D¹browski i
Plac Wileñski, a na dodatek ktoœ sobie
wymyœli³ remont torów tramwajowych
i zamkniêcie ul. Marsza³kowskiej. Czy
ktoœ z w³adz miasta w ogóle wzi¹³ pod
uwagê tak¹ sytuacjê? NajwyraŸniej nie,
skoro wytyczone objazdy nie spe³niaj¹
zadañ i pog³êbiaj¹ chaos. Zastanawiam
siê tylko, gdzie s¹ miejski in¿ynier ruchu i koordynator ds. remontów, którzy bezpoœrednio odpowiadaj¹ za komunikacyjn¹ fuszerkê?

Na szczêœcie ktoœ wreszcie poszed³
po rozum do g³owy i zdecydowa³ siê
na otwarcie Mostu Œl¹sko-D¹browskiego, co postulowa³em ju¿ wiele
miesiêcy temu. Ma³o tego, nagle okaza³o siê, ¿e mo¿na ju¿ otworzyæ dla
ruchu skrzy¿owanie Targowej i Solidarnoœci przy Dworcu Wileñskim.
Wczeœniej w³adze miasta broni³y siê
przed tym rêkoma i nogami, mówi¹c,
¿e to warszawiakom z prawego brzegu nic nie da. Tymczasem okazuje siê,
¿e jednak da, tylko trzeba by³o przyznaæ siê do b³êdu. A to akurat idzie
Hannie Gronkiewicz-Waltz równie
ciê¿ko, jak inwestycje.
Kolejn¹ dobr¹ wiadomoœci¹ dla
mieszkañców Pragi jest to, ¿e w marcu przysz³ego roku mo¿emy spodziewaæ siê kilkunastu stacji systemu roweru miejskiego, o co postulowa³em
w interpelacji do pani prezydent. Zwraca³em uwagê, ¿e bêdzie to dobry sposób na zmniejszenie uci¹¿liwoœci komunikacyjnych spowodowanych budow¹ II linii metra. Nie omieszka³em
te¿ wytkn¹æ Hannie GronkiewiczWaltz, ¿e pra¿anom siê to najzwyczajniej w œwiecie nale¿y i ju¿ czas prze-

nowa gazeta praska 7
Rada wielu

Hanka Budowniczka
staæ ich traktowaæ jako obywateli drugiej kategorii, wprowadzaj¹c im wszelkie udogodnienia na samym koñcu.
Wprawdzie oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie otrzyma³em, ale urzêdnicy ratusza przyznaj¹, ¿e mój postulat bêdzie realizowany. Tym samym uda³o
mi siê kolejn¹ konkretn¹ rzecz dla
prawobrze¿nej Warszawy zrobiæ.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Obiektywny PO-radnik

Parafelieton na smutno
Ostatnie wydarzenia z pierwszych
stron gazet zdaj¹ siê potwierdzaæ tezê,
¿e otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ coraz
bardziej i coraz czêœciej przypomina
zlepek zjawisk paranormalnych. Pochodz¹cy z jêzyka greckiego przedrostek „para” robi dziœ spor¹ karierê lub
jak twierdz¹ inni, prze¿ywa swój renesans. Przedrostek ten sprawia, ¿e
znaczenie dalszej czêœci wyrazu mocno traci na wartoœci. Ni mniej ni wiêcej, znaczy, ¿e to coœ nie jest do koñca
tym czymœ, czym powinno byæ. Jest
tylko prawie tym czymœ. A jak wiadomo, „prawie” robi ró¿nicê.
WeŸmy pierwszy z brzegu przyk³ad.
Jeden z wielu parabiznesmenów w parze z ma³¿onk¹ za³o¿y³ sobie para
bank, oferuj¹cy paralokaty w z³oto i
zainkasowa³ prawie 100 milionów z³.
Byæ mo¿e, z³oty parainteres krêci³by siê
jeszcze d³ugo, gdyby nie mocarstwowe

plany i uruchomienie taniej linii lotniczej. Nie wszystko, co tanie, jest dobre.
Nie doœæ, ¿e biznes lotniczy na skutek
niskich cen przynosi³ du¿e straty, to na
odp³ywie klientów grube miliony tracili równie¿ pañstwowi przewoŸnicy, czyli
LOT i PKP. Na szczêœcie, banki po otrzymaniu ostrze¿enia z Komisji Nadzoru
Finansowego zaczê³y baczniej przygl¹daæ siê przelewom z kont parabanku i
odmówi³y wspó³pracy. I tak pad³a piramida finansowa. Tyle, ¿e zanim na
dobre powsta³a, kilka organów odpowiedzialnych za sprawiedliwoœæ zawiod³o. Paraprokuratorzy najpierw nie
mogli znaleŸæ paragrafów i nie wszczynali œledztw. Jeœli ju¿ sprawa stawa³a
na wokandzie, to parasêdziowie orzekali kolejne wyroki w zawieszeniu, zamiast odwieszaæ poprzednie. Pararejestry s¹dowe rejestrowa³y mimo karalnoœci paraprezesa kolejne jego firmy i

nie wymaga³y sprawozdañ finansowych, a paraurzêdy wydawa³y licencje.
Tê smutn¹ historiê z dramatem ludzkim w tle warto zestawiæ z przyk³adem
nadgorliwego dzia³ania organów pañstwa. Kilka lat temu pewien przedsiêbiorca z Legnicy paraj¹cy siê pieczeniem
chleba, czêœæ niesprzedanego pieczywa
przekazywa³ ubogim. W 2004 roku prezydent miasta przyzna³ mu nawet tytu³
Sponsora Roku. Wówczas do Urzêdu
Kontroli Skarbowej przyszed³ donos na
dobroczyñcê z dokumentami œwiadcz¹cymi o tym, ¿e czêœæ pieczywa sprzedaje na lewo. Kontrolerzy fiskusa przeprowadzili kontrolê w piekarni. Ustalili, ¿e piekarz nie p³aci³ podatku VAT od
pieczywa, które przekazywa³ biednym,
a zani¿aj¹c sprzeda¿, zani¿a³ te¿ wysokoœæ p³aconego podatku. Paraprokuratura i paraurzêdnicy skarbowi na
podstawie iloœci kupowanej przez nie-

Prosto z mostu

Podobieñstwa i ró¿nice
Lubiê porównywaæ Warszawê z
Gdañskiem. Podobieñstwa s¹ zadziwiaj¹ce. Oba miasta maj¹ zrekonstruowan¹ po wojnie Starówkê z Traktem
b¹dŸ Drog¹ Królewsk¹ oraz Szybk¹
Kolej Miejsk¹. W obydwu najatrakcyjniejsze pod wzglêdem inwestycyjnym
tereny - nad rzek¹, naprzeciwko starego miasta: Port Praski i Wyspa Spichrzów - to poroœniête krzakami ruiny,
z którymi od lat nie umiej¹ sobie poradziæ prywatni przedsiêbiorcy. W obu
miastach stadiony pi³karskie budowane na mistrzostwa Euro ulokowano w
starych dzielnicach mieszkaniowych,
inwestycyjnie zaniedbanych i zdegradowanych przez s¹siedztwo terenów
wielkoprzemys³owych: w Letnicy i na
Pradze. W obydwu obiecywano rewitalizacjê i rozbudowê infrastruktury
tych dzielnic przy okazji mistrzostw.
Tu podobieñstwa siê koñcz¹. W Letnicy przed Euro w³adze miasta wyremontowa³y wszystkie ulice i wiêkszoœæ
budynków mieszkalnych. W starych kamienicach wymieniono nawet piece kaflowe na ogrzewanie gazowe. Na ukoñczeniu jest budowa Trasy S³owackiego,
³¹cz¹cej Letnicê z portem lotniczym i
najwiêkszymi dzielnicami Gdañska.

Warszawska Praga na mistrzostwach,
poza zamieszaniem i trudnoœciami z dojazdem, nie zyska³a nic. Nie zrewitalizowano w zwi¹zku z Euro ani metra drogi, ani jednego budynku. Zdesperowani
lokatorzy urz¹dzali dla kibiców wycieczki
po slumsach, jakimi dziêki polityce miejskiej staje siê powoli dzielnica. Nie zrealizowano ¿adnego projektu rozbudowy
infrastruktury drogowej na Pradze, poza
odleg³ym o 10 km od stadionu Mostem
Pó³nocnym, który i tak by powsta³, budowany w urzêdniczym trudzie od 2003
r. Sam Stadion Narodowy wyszed³ jako
tako, zapewne dlatego, ¿e jego budowa
by³a nadzorowana przez administracjê
rz¹dow¹. Ju¿ otoczenie Stadionu Narodowego, za które odpowiadaj¹ w³adze
miasta, pozosta³o pustym placem, na
którym nic nie zosta³o zrealizowane
zgodnie z planami.
Gdañsk w tym roku prezentowa³ siê
urokliwie. Po rozkopanych ulicach, które widzia³em rok temu, nie zosta³ œlad.
Z tego, co wiem, nie po wszystkich, ale
przynajmniej œródmieœcie wygl¹da³o jak
na pocztówkach. W tym czasie w Warszawie, w œrodku miasta, kibice i turyœci musieli siê przedzieraæ pomiêdzy
p³otami, kryj¹cymi wykopy i maszyny

budowlane. Z powodu z³ej koordynacji
harmonogramów robót ca³e miasto sta³o i stoi w korkach. Po mistrzostwach
zreszt¹ wychodz¹ na jaw kolejne skutki niechlujnego przygotowania przetargu na budowê drugiej linii metra.
Oba miasta s¹ rz¹dzone przez Platformê Obywatelsk¹. Dzia³aczami PO
s¹ prezydenci miast, a radni tej partii
maj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów
w radach miejskich.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

W starym dowcipie agencja TASS
podawa³a informacjê, ¿e na Placu
Czerwonym rozdaj¹ samochody. Potem okazywa³o siê, ¿e nie samochody, tylko rowery, i nie rozdaj¹, tylko
kradn¹. Tak samo jest z Hann¹ Gronkiewicz-Waltz. Obiecywa³a, ¿e wybuduje drug¹ liniê metra. W rzeczywistoœci nie metro, tylko tunel Wis³ostrady, i nie wybudowa³a, tylko zniszczy³a. Poza tym wszystko siê zgadza.
Tylko PO i HGW za ¿adne swoje
decyzje nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci. Winna katastrofy budowlanej na
budowie metra jest Wis³a, naziœci, kurzawka i wszytko, tylko nie Prezydent
Warszawy odpowiedzialna za tê inwestycjê, która zreszt¹ by³a gwoŸdziem
jej programu wyborczego. Kiedy HGW
zapomnia³a, ¿e przed Mostem Pó³nocnym musi wybudowaæ zaplanowany
przez ni¹ w tym samym miejscu kolektor do „Czajki”, te¿ nie by³a winna
opóŸnienia. Ale póŸniej przeciê³a z
pomp¹ wstêgê na moœcie.
Jak napisa³a pewna blogerka,
„ka¿de dziecko w latach 50. uczestniczy³o sercem i duchem w budowie
metra warszawskiego. Krajobraz miasta usiany by³ wysokimi wie¿ami
wiertniczymi, zakoñczonymi u góry
kó³kiem z grubymi szprychami. Pisa³y o tym gazety, £apicki zanosi³ siê radosnym g³osem w Kronice Filmowej.
Ka¿de dziecko wiedzia³o, ¿e metro
musi byæ g³êbokie, bo pod Wis³¹ jest

„druga Wis³a”, podziemna, a potê¿na
rzeka i ró¿ne inne cieki. Ka¿de dziecko wiedzia³o, ¿e Warszawa stoi na tzw.
kurzawce, czyli mieszaninie lekkich
gleb z wod¹ i ¿e dlatego w koñcu porzucono pomys³ budowy g³êbokiego
jak w Leningradzie metra.”
W studio TVN24 prof. £ukasz Turski mia³ czelnoœæ stwierdziæ: „Fakt, ¿e
kopi¹c ko³o Wis³y natrafimy na wodê
nie jest wiedz¹ tajemn¹”. Zastanawia³
siê te¿, dlaczego w Warszawie buduje
siê skrzy¿owania sprzeczne z zasadami geometrii p³askiej.
A kto p³aci za przygody „Hanki
Budowniczki”? Pan p³aci, pani p³aci...
spo³eczeñstwo.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
maciejmaciejowski.pl

Ch³odnym okiem
go m¹ki wyliczyli, ile rzeczywiœcie wyprodukowa³ pieczywa w 2003 roku. Wed³ug nich zani¿y³ przychody o blisko
260 tys. z³. Parafiskus ukara³ go
grzywn¹ w wysokoœci 230 tys. z³. Piekarz nie mia³ z czego jej zap³aciæ. Zamkn¹³ piekarniê i odwo³a³ siê do Naczelnego S¹du Administracyjnego, który przyzna³ racjê parafiskusowi. Po
wyroku NSA oskar¿ono piekarza o
oszustwa podatkowe: zani¿enie wielkoœci produkcji i ukrywanie czêœci dochodów. Paras¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy.
Innym przyk³adem na paranojê, tym
razem w sporcie, jest orzeczenie amerykañskiej parakomisji antydopingowej, ¿e Lance Armstrong jest winny stosowania niedozwolonego dopingu. Jak
to mo¿liwe, ¿e najwiêkszy kolarz naszych czasów, 7-krotny zwyciêzca Tour
de France w latach 1999-2005, mistrz
œwiata, cz³owiek który wygra³ walkê z
rakiem, najczêœciej kontrolowany sportowiec w XX wieku, zostaje teraz, po
zakoñczeniu kariery pozbawiony
wszystkich tytu³ów i honoru na podstawie zeznañ parakolegów z dru¿yny, zawistnych zapewne o zarobione ponad
20 mln dolarów? Dlaczego oskar¿enie
opiera siê na próbkach moczu i krwi
pobranych w 1999 r. Jeœli by³o coœ nie
w porz¹dku, to dlaczego nie zosta³ zdyskwalifikowany od razu?
Do takich i wielu innych paradoksów, niestety, dochodzi. Parawany milczenia, parasole ochronne, bezduszne
paraprzepisy. A¿ cz³owieka zêby bol¹.
Oby to nie by³a paradontoza… Jak
siê w tym wszystkim odnaleŸæ, aby ca³a
para nie posz³a w gwizdek i przy okazji nie zwariowaæ? Mo¿e pomocna bêdzie parafraza Majakowskiego, który
przed parasamobójstwem zakrzykn¹³:
Towarzysze, nie strzelajcie!....
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

I po wakacjach
Koñczy siê sierpieñ, czego wyznacznikiem s¹ moje kolejne urodziny.
Wszystko, co dobre, a wakacje s¹ jednym z najprzyjemniejszych okresów w
ci¹gu lata, szybko przemija. Po wakacjach pozostaj¹ wspomnienia, co
prawda dla wielu, którzy skorzystali z
bankrutuj¹cych biur podró¿y, bêd¹
one mniej przyjemne.
Afera Amber Gold i powi¹zane z ni¹
bankructwo tanich linii lotniczych OLT
Expres ³¹czy osoba wspólnego ich w³aœciciela niejakiego Plichty. Wydarzenie
to d³ugo bêdzie siê odbija³o czkawk¹
w rodzinie Tusków. Premierowi szykuje siê burzliwy koniec parlamentarnych
wakacji. Media ju¿ spekuluj¹ o jego
ewentualnym nastêpcy. Pojawia siê nazwisko prezesa PAN prof. Micha³a Kleibera, w PO mocniej g³owê zapewne
podnosi Grzegorz Schetyna. G³êboko
odetchn¹³ zapewne prezes PSL Pawlak,
bowiem teraz premier Tusk zepchniêty
zosta³ do defensywy i wszelkie gadanie o kolesiostwie i nepotyzmie w PSL
schodzi w koalicji na drugi plan. W czasie tej ca³ej awantury strony wymieni³y po razie, a opinia publiczna zosta³a
poinformowana. Kurz powoli zaczyna
opadaæ i nikt nawet siê nie zaj¹knie na
temat jakichkolwiek zmian w uregulowaniach prawnych, które mog³yby powstrzymaæ taki proceder. Tak na marginesie, prezes Pawlak w sumie powinien byæ zadowolony, utr¹cony zosta³
jego najpowa¿niejszy konkurent w jesiennych wyborach PSL, od jego g³osów zale¿y przysz³oœæ Tuska i koalicji.
Wp³ywy PSL zapewne siê jeszcze siê powiêksz¹, w miejsce odwo³ywanych dzia³aczy PO w radach nadzorczych spó³ek
potrzeba fachowców, a takimi bratnia
partia dysponuje.
Koniec wakacji tak¿e na Pradze.
Wykonawcy spiesz¹ siê z zakoñcze-

niem planowanych remontów w placówkach oœwiatowych, œrodków nie
by³o zbyt wiele, bo tylko 750 tysiêcy z³otych. W tym roku uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego w ZS 45
przy Jagielloñskiej 7. Ufam, ¿e znajduj¹cy siê tam basen po zakoñczonym remoncie we wrzeœniu otworzy
podwoje. Liczê, ¿e poradnia psychologiczno- pedagogiczna przeniesie
siê do nowo wyremontowanych pomieszczeñ przy Otwockiej 3. Tylko
te dwa remonty poch³aniaj¹ w praskim bud¿ecie ponad 7 milionów z³otych. Na sierpniowej sesji bêdziemy,
jako radni, staraæ siê zasypaæ kolejne dziury w bud¿ecie dzielnicy w
oœwiacie, kulturze, gospodarce komunalnej - potrzeb jest bez liku. Pod
koniec wakacji rozstrzygaæ siê bêdzie
tak¿e dalszy los Szpitala Praskiego,
który w³adze miasta chc¹ przekszta³ciæ w spó³kê. Ufff.
PS. Pozosta³ jeszcze jeden weekend,
oby w lasach pokaza³y siê grzyby.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

8 nowa gazeta praska

Pojednanie Koœcio³ów
dokoñczenie ze str. 1

Jesteœmy jak bracia
dokoñczenie ze str. 1

dzia³, ¿e siê cieszy, ¿e mo¿e
stan¹æ na polskiej ziemi, ¿e
zosta³ tak serdecznie powitany na lotnisku przez w³adze
koœcio³a prawos³awnego i
przez hierarchê koœcio³a rzymsko-katolickiego oraz przedstawicieli w³adz pañstwowych.
W nabo¿eñstwie i spotkaniu
uczestniczy³o piêciu biskupów,
m.in. przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, abp
Józef Michalik i abp Henryk
Hoser, biskup warszawskopraski. Na pami¹tkê Jego
Œwi¹tobliwoœæ Cyryl I wrêczy³
nam ikonê Matki Boskiej Zwyciêskiej. Ikona, której orygina³
pochodzi z VI wieku, jest symbolem Bo¿ego Narodzenia.
Dla kaplicy Centrum Kultury
Prawos³awnej w budynku przy
ul. Cyryla i Metodego Patriarcha przekaza³ rajskie wrota do
ikonostasu tej kaplicy p.w.
œwiêtych Cyryla i Metodego.
Ikonostas bêdzie wykonany w
pracowni Patriarchatu Moskiewskiego i przekazany do
kaplicy. Patriarcha Cyryl I przekaza³ równie¿ relikwie mêczennika œw. Romana, rodem
z Che³mszczyzny. Relikwie
bêd¹ umieszczone w cerkwi
œw. Jana Teologa w Che³mie
Lubelskim. Biskupi rzymskokatoliccy otrzymali ksi¹¿eczkê,
która przedstawia drogê
¿yciow¹ Patriarchy Cyryla I
oraz historiê koœcio³a prawos³awnego w okresie Rosji sowieckiej. Dostali te¿ ceramiczne portrety Patriarchy, wykonane przez zak³ady ceramiczne
w Opocznie.
Nazajutrz spotkaliœmy siê
na Zamku Królewskim, gdzie
o godzinie 11.00 nast¹pi³o
podpisanie orêdzia rosyjskiej
Cerkwi i Koœcio³a katolickie-

go do narodów rosyjskiego i
polskiego. By³a to wielka gala,
z udzia³em przedstawicieli
episkopatu Koœcio³a rzymskokatolickiego z arcybiskupem
Józefem Michalikiem, przedstawicieli w³adz: wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, prezydent Warszawy
Hann¹ Gronkiewicz-Waltz i
wojewod¹ mazowieckim Jackiem Koz³owskim.
Podpisane przez Patriarchê
Moskwy i ca³ej Rosji Cyryla I i
przewodnicz¹cego Episkopatu Polski arcybiskupa Józefa
Michalika orêdzie rosyjskiej
Cerkwi i Koœcio³a katolickiego
do narodów Rosji i Polski – to
wyj¹tkowe wydarzenie w historii tysi¹clecia naszych stosunków w Polsce. By³y ró¿ne próby unijne, próby porozumienia
miêdzy chrzeœcijanami. S¹
dialogi prawos³awno-katolickie, ale one trwaj¹ i rezultatów
nie ma. W 2000 roku zosta³o
zawarte porozumienie o wzajemnym uznawaniu chrztów.
Od 10 lat trwa dyskusja o wzajemnym uznawaniu ma³¿eñstw, ale w tej sprawie nie
mo¿na dojœæ do konsensusu.
Orêdzie napisane jest w duchu
ewangelicznym. Przecie¿ my,
jako chrzeœcijanie – katolicy i
prawos³awni – œwiadczymy ca³emu œwiatu, ¿e jesteœmy
uczniami Chrystusa; w duchu
ewangelicznym chcemy siê
pojednaæ. Chcemy od³o¿yæ
sprawy polityczne, dogmatyczne czy kanoniczne, by sta³o siê
tak, jak Chrystus powiedzia³:
„Po tym poznaj¹, ¿e jesteœcie
moimi uczniami, gdy siê bêdziecie wzajemnie mi³owaæ”.
Podpisane 17 sierpnia orêdzie
jest w tym duchu; chcemy
œwiadczyæ œwiatu, ¿e my,
chrzeœcijanie,
jesteœmy

Stowarzyszenie dla Rodzin na Bia³o³êce
zaczyna nowy rok zajêæ w nowym miejscu
Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna na Bia³o³êce kolejny
rok zajêæ. Dzieci i m³odzie¿ mog¹ skorzystaæ z indywidualnej
pomocy psychologicznej i pedagogicznej, z zajêæ w grupach
rówieœniczych, z pomocy logopedy. Doros³ym oferujemy poradnictwo psychologiczne i psychoterapiê oraz terapiê rodzin.
Zapraszamy te¿ na zajêcia edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, które nie chodz¹ do przedszkola.
W tym roku nasza oferta poszerzona zosta³a o integracjê
sensoryczn¹ (diagnoza bezp³atna w ramach dotacji).
Zajêcia rozpoczynamy w nowym miejscu na ul. Nowodworskiej 35/51 (tel.: 696 509 924). W celach informacyjnych mo¿na kontaktowaæ siê z nami równie¿ pod tel.:
22 253 49 47; 518 452 047, e-mail: sdr.zapisy@interia.pl
Bezp³atne zajêcia finansowane s¹ ze œrodków Miasta
Sto³ecznego Warszawy.

uczniami Chrystusa, wzajemnie siê mi³ujemy.
Kilka dni temu s³ucha³em
audycji moskiewskiej rozg³oœni
„Sojuz”. Du¿o czasu poœwiêcono w niej wizycie Patriarchy u
nas. Podkreœlano, jak serdecznie by³ przyjêty w Polsce, mówiono o wspólnej modlitwie i
wspólnym spotkaniu z Koœcio³em katolickim, o rozmowach
prowadzonych nie w duchu
wzajemnych uprzedzeñ, lecz
w duchu chrzeœcijañskim. Patriarcha by³ przyjmowany w
takiej atmosferze, w jakiej
przyjmuje siê prezydentów.
Nasi goœcie byli te¿ przyjemnie zaskoczeni, ¿e na
œwiêto Przemienienia Pañskiego, obchodzone na górze
Grabarce, przyby³o tylu wiernych, tylu pielgrzymów nios¹cych krzy¿e. To dowód ¿ywej
wiary. Mo¿na go porównaæ do
tego, co bywa w Poczajowie
na Wo³yniu lub przy relikwiach œwiêtego Sergiusza w
Dierewiewo.
Patriarcha Cyryl I powiedzia³, ¿e teraz stoi przed nami
zadanie, by du¿o mówiæ o tym
orêdziu, zapoznaæ ludnoœæ
Rosji z jego treœci¹; by ono
wesz³o w ¿ycie. Bêdzie o tym
rozmawia³ podczas synodu biskupów. Tak¿e u nas w Polsce
trzeba wprowadziæ je w ¿ycie.
Na jednym ze spotkañ zapowiedziano, ¿e episkopat Koœcio³a katolickiego spotka siê,
by omówiæ to orêdzie, by zapozna³y siê z nim jak najszersze masy wiernych w parafiach, koœcio³ach. S¹dzimy, ¿e
bêdzie to pocz¹tek nowej ery
w relacjach miedzy Koœcio³em
Prawos³awnym a Koœcio³em
Rzymsko-Katolickim w Polsce.
Na Pradze – tym bardziej.
Katedra p.w. Œw. Marii Magdaleny i katedra Œw. Floriana le¿¹
blisko siebie, po dwu stronach
Alei Solidarnoœci. Jesteœmy w
dobrych relacjach. Spotykamy
siê na wspólnych nabo¿eñstwach, wspólnych uroczystoœciach. My czêsto jesteœmy
obecni w katedrze Œw. Floriana. Zapraszamy na nasze spotkania ekumeniczne. Odbywa
siê wspólna procesja i wspólne modlitwy ku czci pomordowanych podczas rzezi Pragi
czy Powstania Warszawskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jesteœmy jak bracia.”
Z treœci¹ orêdzia mo¿na siê
zapoznaæ na stronie internetowej www.orthodox.pl.
Wys³ucha³a Zofia Kochan
Fot. Miros³aw Lewczak

aliami. W warunkach wolnoœci
wyznania i przekonañ, bez cenzury i innych ograniczeñ, od
lutego 2010 r. trwa³y w siedzibie episkopatu Polski w Warszawie ¿mudne, ale szczere,
toczone w atmosferze otwartoœci, rozmowy delegacji obu Koœcio³ów nt. zawarcia dokumentu, który by³by ich wspólnym
wk³adem do dzie³a pojednania
i zbli¿enia naszych narodów.
Doœæ szybko okaza³o siê, ¿e
mimo zmian, jakie dokona³y siê
w obu krajach, m.in. w sposobie myœlenia, nadal ró¿nie siê
tam ocenia takie sprawy jak
wojna polsko-sowiecka w 1920
czy – bardziej jeszcze – najazd
ZSRR na Polskê 17 wrzeœnia
1939. Aby wiêc unikn¹æ d³ugotrwa³ych (i prawdopodobnie ja³owych) sporów w odniesieniu
do poszczególnych wydarzeñ
historycznych, postanowiono
skupiæ siê na sprawach bie¿¹cych, zw³aszcza tych dotycz¹cych etyki i moralnoœci, wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan
przed dzisiejszym œwiatem i
oczywiœcie d¹¿enia do otwarcia nowej karty w dziejach stosunków zarówno polsko-rosyjskich, jak i katolicko-prawos³awnych w obu krajach.
Obu delegacjom przewodniczyli abp Henryk Muszyñski z
Gniezna (obecnie emerytowany prymas Polski) i metropolita
Hilarion, przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu
Moskiewskiego. Spotykano siê
œrednio dwa razy w roku w stolicy Polski. W toku rozmów uda³o siê przezwyciê¿yæ ró¿ne
trudnoœci i k³opoty i osi¹gn¹æ

porozumienie. I chocia¿ do
ostatecznej wersji uzgodnionego tekstu mo¿na mieæ z pewnoœci¹ niejedno zastrze¿enie (i
to z dwóch stron), to jednak nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e wspólnie
wypracowane Przes³anie jest
dokumentem o wielkim znaczeniu, toruj¹cym drogê do dalszych dzia³añ w tym kierunku.
Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to
dopiero pierwszy, choæ bardzo
wa¿ny, krok ku pojednaniu.
Trudno w tej chwili przewidzieæ, na ile to wspólne orêdzie

wp³ynie na rzeczywiste pojednanie i zbli¿enie miêdzy naszymi narodami. Po obu stronach
nie brak w¹tpi¹cych, a nawet
otwartych przeciwników podpisanego dokumentu. Wa¿ne
jest jednak to, ¿e taki dokument w ogóle powsta³ i ¿e podpisali go najwy¿si hierarchowie
obu Koœcio³ów. Pozwala to
¿ywiæ nadziejê, ¿e ich autorytet wp³ynie na w³aœciwy odbiór
Przes³ania w œwiadomoœci
wiernych oraz – oby – tych ludzi spoza obu Koœcio³ów, którym le¿¹ na sercu dobre stosunki miêdzy narodami dwóch
bliskich sobie, nie tylko geograficznie, krajów.
Krzysztof Go³êbiowski
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