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Ruszy³o poszerzanie
Œwiatowida
W miejscu wyciêtych drzew, po prawej stronie Œwiatowida
pojawi³y siê koparki i ciê¿ki sprzêt. W zwi¹zku z budow¹
linii tramwajowej, drogowcy poszerzaj¹ g³ówn¹ ulicê osiedla
Tarchomin. Pe³n¹ par¹ ruszy³y prace na odcinku od ulicy
Myœliborskiej do Æmielowskiej.
W 5 numerze NGP z 19 marca nie by³y objête ¿adn¹ ochron¹
zamieœciliœmy informacjê o prawn¹ – w zwi¹zku z czym
wyciêtych drzewach, le¿¹cych zosta³y, ze wzglêdu na swoje
na poboczu ulicy Œwiatowida po³o¿enie i kolizjê z zaprojekna Tarchominie. Wyjaœnienia towanym uk³adem drogowym
uzyskane w Urzêdzie Dzielnicy ul. Œwiatowida i lini¹ tramwajow¹,
Bia³o³êka, ¿e wycinka spowodo- przeznaczone do usuniêcia.
wana jest przygotowaniem terenu Projekt zieleni oraz prawomocna
pod budowê linii tramwajowej, decyzja ZRID przewiduje
potwierdzi³y siê w Wydziale Pra- nasadzenia zastêpcze w
sowym Urzêdu m.st. Warszawy. miejsce wyciêtych drzew.
To tyle na temat wyciêtych
Zapewniono nas, ¿e wycinkê
przeprowadzono zgodnie z drzew, nad którymi nie ma siê
zatwierdzonym projektem co u¿alaæ, bo przecie¿ za 30
budowlanym, w ramach pra- lat bêd¹ nastêpne…
Je¿eli chodzi o sam¹ inwewomocnego zezwolenia na
realizacjê inwestycji drogowej stycjê, to bêdzie ona przebiedokoñczenie na str. 3
(dalej: ZRID). Wyciête drzewa

Historie praskich rodów

Rodzina Bergsonów
Przy ulicy Jagielloñskiej na Pradze wznosi siê okaza³y,
szary budynek, w stylu nawi¹zuj¹cym do architektury
Odrodzenia, z licznymi wie¿ami i basztami; przypomina
trochê renesansowy zamek. Znaj¹ go dobrze dzieci – to tu
ma swoj¹ siedzibê lalkowy teatr „Baj”. Rzeczywiœcie, dom
wzniesiony zosta³ dla dzieci. Umieszczona na œcianie przy
wejœciu tablica pami¹tkowa g³osi: „Gmach Wychowawczy
Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Micha³a Bergsona
roku Wielkiej Wojny 1914”. Wymienione na tablicy nazwisko
fundatora przypomina historiê potê¿nej, wielce zas³u¿onej
dla Warszawy i Pragi, ¿ydowskiej rodziny Bergsonów.
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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)

W minion¹ sobotê na Pradze w Klubokawiarni Offside przy
ul. Brzeskiej 16 (na ty³ach bazaru Ró¿yckiego), mimo
wyj¹tkowo kapryœnej aury zebra³o siê pokaŸne grono klientów
bazarów, kupców, socjologów i kulturoznawców, radnych,
aktywistów miejskich i mi³oœników Pragi. Okazj¹ by³a debata
na temat przysz³oœci bazarów i warszawskich targowisk.
Towarzyszy³y jej pytania: Czy rzeczywiœcie wspó³czesna,
nowoczesna metropolia musi pozbywaæ siê popularnych
miejsc handlu? Czy rewitalizacja jest ratunkiem, czy zaprzepaszczeniem idei targowiska? W dyskusji prowadzonej przez
Sylwiê Chutnik - pisarkê, dzia³aczkê spo³eczn¹ i doktorantkê
Instytutu Kultury Polskiej udzia³ wzi¹³ dr W³odzimierz Pessel
- pracownik Zak³adu Kultury Wspó³czesnej Instytutu Kultury
Polskiej UW, kierownik Pracowni Studiów Miejskich.
W³adze miasta od dawna starszych, tworz¹c handlow¹
próbuj¹ „ucywilizowaæ” dawne pustkê, jak w przypadku Hali
targowiska, za cel najwyraŸniej na Koszykach, któr¹ dewelostawiaj¹c sobie upodobnienie per zamkn¹³ i rozebra³. W
ich do galerii handlowych. Taki efekcie wielu przywi¹zanych
los spotka³ bazar na Polnej, do tradycyjnego handlu mieszktóry zupe³nie zatraci³ charakter kañców tej okolicy, zaopademokratycznego targowiska trzywszy siê w wózek na zadla wszystkich na rzecz zaspo- kupy, sta³o siê klientami Hali
kajania potrzeb kulinarnych Mirowskiej, choæ trzeba do niej
klasy œredniej. Przyk³ad oliwek dojechaæ tramwajem. Kto tylko
za pó³ pensji przewija³ siê mo¿e, w pierwszej kolejnoœci
przez ca³¹ dyskusjê. Tymcza- odwiedza bazar, a dopiero posem te, czêsto uwa¿ane za zosta³e potrzeby zaspokaja w
zaniedbane, targowiska s¹ zadokoñczenie na str. 2
zwyczaj bardzo dobrze oceniane przez mieszkañców, dla
STOMATOLOGIA
których bardziej nawet ni¿
krzywy chodnik czy b³oto liczy
PROMOCJA
siê bezpoœredni kontakt ze
sprzedawc¹ i gwarancja œwie- wype³nienia 80-90 z³
¿oœci za przystêpn¹ cenê.
- zni¿ki na protezy
Jedn¹ z podstawowych ró¿nic
- korony porcelanowe 430 z³
pomiêdzy galeri¹ handlow¹ a
targowiskiem jest wysokoœæ
- protezy acetalowe
spodziewanych zarobków: gdy
ul. Jagielloñska 3
galeria d¹¿y do maksymalizacji
zysków, kupców zadowala
tel. 22 619-99-99
godny zarobek i satysfakcja z
22 818-44-77
pracy. Likwidacja lokalnych
poniedzia³ki,
œrody, pi¹tki 15-19
bazarów spotyka siê z oporem
mieszkañców, zw³aszcza tych

TERMEK

Aby przeœledziæ historiê ludzi
zwi¹zanych z powstaniem
Gmachu Wychowawczego,
nale¿y cofn¹æ siê do drugiej
po³owy XVIII wieku, kiedy to
powsta³a fortuna ¿ydowskiej
rodziny Bergsonów, których z
powodzeniem mo¿na nazwaæ
polskimi Rothschildami. Protoplast¹ tego zas³u¿onego rodu
by³ Józef Samuel Sonnenberg,
lub inaczej Szmul Jakubowicz,
zwany tak¿e Zbytkower, od wsi
Zbytek, po³o¿onej na terenie
obecnego Wawra. Ten kupiec
i bankier, protegowany króla
Stanislawa Augusta Poniatowskiego, korzystaj¹cy z przywileju swobodnego osiedlania
siê w Warszawie, to postaæ
tajemnicza i niejednoznaczna,
godna jednak przypomnienia,
równie¿ z tej racji, ¿e nazwa
czêœci Pragi - Szmulowizna pochodzi od jego nazwiska.

Szmul Zbytkower jako prekursor polskiego kapitalizmu
Urodzi³ siê jako jedyny syn
Jakuba Awigdora w 1727 roku.
Oko³o 1756 roku przyby³ do
Warszawy. W 1771 roku
otrzyma³ od Fryderyka, króla
pruskiego, tytu³ „commisario”,
czyli osoby, której powierza siê
szczególne zadania pañstwowe.
Cztery lata póŸniej, dokument
podpisany przez rosyjskiego
genera³a Romanusa, czyni
zeñ generalnego liweranta dla
wojsk rosyjskich, stacjonuj¹cych
w Polsce. Trzeci dokument paszport do Petersburga wyda³ w 1777 roku „z Bo¿ej
³aski” król Polski Stanis³aw
August Poniatowski, nazywaj¹c
w nim Szmula „liwerantem
dworu polskiego”.
Z zachowanych dokumentów
wy³ania siê zatem obraz doœæ
dokoñczenie na str. 4 i 5

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 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Oprawiamy prace dyplomowe - 20 z³
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dokoñczenie ze str. 1

innych sklepach. Po zach³yœniêciu siê bogat¹ ofert¹ towarów
i tanioœci¹ hipermarketów,
tak¿e w m³odym pokoleniu
widaæ coraz wiêksz¹ potrzebê
powrotu do tradycyjnego
handlu. Wielk¹ popularnoœæ w
ostatnim czasie zdoby³y targi
jedno- lub dwudniowe, na których
w wybrany dzieñ tygodnia lub
okazjonalnie, mo¿na nabyæ
artyku³y niedostêpne na co
dzieñ, np. ¿ywnoœæ regionaln¹
prosto od producenta, produkty
ekologiczne czy rêkodzie³o. To
trend, który trafia g³ównie w
potrzeby osób œredniozamo¿nych, ale ju¿ nie tych najbiedniejszych, którzy byli klientami
tradycyjnych bazarów.
Modernizacja targowisk
wi¹¿e siê czêsto ze zmian¹ ich
charakteru i wzrostem cen, co
zapewne spotka bazar Szembeka,
który jest obecnie przebudowywany z neoszlacheckim rozmachem. Tymczasem si³a bazarów
tkwi w ich masowoœci i dostêpnoœci,
o czym zdaj¹ siê zapominaæ
zarówno prywatni w³aœciciele
takich terenów, jak i w³adze samorz¹dowe. Tereny targowisk
s¹ zazwyczaj dobrze skomunikowane i le¿¹ w atrakcyjnych
miejscach, dlatego s¹ ³akomym
k¹skiem dla deweloperów. Gorzej, jeœli ten kierunek zmian
popieraj¹ tak¿e miejscy radni,
ignoruj¹c potrzeby mieszkañców. Presji zabudowy czêœci
terenów targowych nie opar³
siê np. bazar przy Banacha.
Dotychczasowa wa¿na rola
zlokalizowanego przy wêŸle
przesiadkowym targowiska, po
jego okrojeniu i schowaniu w g³êbi
zabudowy, jak przewiduj¹ to plany
miasta, zostanie z koniecznoœci
znacznie ograniczona.
Dobrze przebadano bogate
funkcje spo³eczne i kulturowe
bazarów, które s¹ lokalnym miejscem spotkañ i wymiany, nie tylko towarów, ale tak¿e wiedzy i

doœwiadczeñ. Bogatej dokumentacji doczeka³o targowisko
przy Szembeka. Jak podkreœlaj¹
socjologowie, „w czasach kryzysu bazar staje siê miejscem, w
którym mikroprzedsiêbiorczoœæ i
gospodarka pomys³owoœci oparta o filozofiê „zrób to sam” mog¹
staæ siê zaczynem do wzmocnienia takich praktyk codziennoœci, jak kooperacja, wymiana i
samoorganizacja”. Ewentualna
ingerencja w tak¹ tkankê powinna siê odbywaæ po g³êbokim namyœle i tylko w stopniu poprawiaj¹cym funkcjonowanie targowiska, z zachowaniem jego w³asnego charakteru.
Obecnych na spotkaniu zbulwersowa³y informacje o przygotowywanych zmianach w Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Warszawy, które maj¹
umo¿liwiæ na terenie miasta
lokalizacjê a¿ 17 kolejnych
sklepów wielkopowierzchniowych.
To dowód krótkowzrocznoœci
w³adz miasta i nieliczenia siê ze
skutkami spo³ecznymi podejmowanych decyzji. O tym, ¿e o
bazarze mo¿na myœleæ inaczej ni¿
dotychczas, œwiadcz¹ zarówno
przyk³ady zagraniczne, co pokaza³a np. g³oœna wystawa
„Naschmarkt. Szczêœliwszy brat
Ró¿yca”, jak i polskie. Architektka
Aleksandra Wasilkowska, wiceprezeska Oddzia³u Warszawskiego SARP, realizuje we Wroc³awiu projekt „Bazaristan”, który
stawia sobie za cel ochronê i
humanizacjê istniej¹cych targowisk, w ramach przygotowañ
Wroc³awia do pe³nienia zaszczytnej funkcji Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Zaproszeni
artyœci, architekci i aktywiœci,
wspólnie z kupcami z podupadaj¹cego targowiska przy ul.
Ptasiej, opracowali tam koncepcjê
architektoniczn¹ rozwoju i przebudowy bazaru. „Kluczowym
za³o¿eniem dla projektu architektonicznego jest po³¹czenie

Warszawska Wspólnota
Samorz¹dowa
Wspólnotê miasta Warszawy tworz¹ jej mieszkañcy. Nie
radni, nie urzêdnicy, nie partie polityczne. Warszawa to
nie tylko inwestycje centralne, ale w równej mierze sprawy
i problemy, które odczuwamy ka¿dego dnia w naszych
spo³ecznoœciach lokalnych, a o których partyjne w³adze
miasta zdaj¹ siê coraz bardziej zapominaæ. Dziœ Warszawa
zarz¹dzana jest bez szacunku dla tradycji i to¿samoœci
lokalnej, inwestycje s¹ prowadzone bez konsultacji z mieszkañcami, a podwy¿ki cen us³ug miejskich: komunikacji,
oœwiaty, gospodarki odpadami, s¹ pierwszym sposobem
ratowania miejskiego bud¿etu. To trzeba zmieniæ.
Do tej pory Warszawa mia³a najbardziej upartyjniony samorz¹d
w kraju. Ubieg³oroczne referendum w sprawie odwo³ania Hanny
Gronkiewicz-Waltz udowodni³o, ¿e w ka¿dej dzielnicy znajduje siê
du¿a liczba wyborców zmêczonych retoryk¹ partyjn¹, a jednoczeœnie zainteresowanych sprawami naszego miasta. Je¿eli zostanie
im przedstawiona wiarygodna oferta wyborcza, wspólnie mo¿emy
doprowadziæ do odsuniêcia partii od w³adzy w ca³ym mieœcie.
We w³adzach wiêkszoœci miast i gmin w Polsce nie dominuj¹ partie
polityczne, lecz niepartyjne komitety wyborcze i stowarzyszenia. Równie¿
w kilku warszawskich dzielnicach wspó³rz¹dz¹, lub przynamniej
maj¹ swoich radnych komitety lokalne, takie jak Praska Wspólnota
Samorz¹dowa i bia³o³êcka Gospodarnoœæ. Warszawska Wspólnota
Samorz¹dowa, inicjator referendum, ostatnie miesi¹ce poœwiêci³a na
przyci¹gniêcie takich spo³eczników we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa skupia ludzi, którzy od lat
mieszkaj¹ w Warszawie i dzia³aj¹ na jej rzecz, maj¹c czêsto odmienne
pogl¹dy na rzeczywistoœæ, po³¹czeni jednak przekonaniem, ¿e w
dzia³alnoœci samorz¹dowej najwa¿niejsze s¹ rozwój Warszawy oraz
dba³oœæ o jakoœæ ¿ycia w naszym mieœcie, i to nie tylko w jego najbardziej
reprezentacyjnych miejscach. W jesiennych wyborach samorz¹dowych
WWS wystartuje z wiarygodnymi kandydatami do wszystkich szczebli
samorz¹du. To bêdzie oferta, na któr¹ czekaj¹ warszawiacy.
Maciej Bia³ecki - Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

codziennoœci ze sztuk¹ i utrzymanie
dotychczasowego spontanicznego charakteru targowiska.
Nowa architektura „Bazaristanu”
ma zapewniaæ kupcom funkcjonalnoœæ i dobr¹ sprzeda¿ towarów,
a jednoczeœnie pozostawaæ
kwintesencj¹ miejskoœci: byæ
nieformalnym i otwartym miejscem spotkañ, zakupów, pracy i
produkcji kultury.” Czy to recepta
na tchniêcie nowego ducha tak¿e
w bazar Ró¿yckiego? Byæ mo¿e,
ale potrzebna jest przychylnoœæ
w³adz miasta. Bazar teoretycznie
chroni przed niepo¿¹dan¹ zabudow¹ wpis do rejestru zabytków,
tymczasem powstaj¹ce po s¹siedzku dwie wa¿ne inwestycje
miejskie: Muzeum Warszawskiej
Pragi oraz Centrum Kreatywnoœci
przy Targowej 56 a¿ prosz¹ siê
o szczêœliwe rozwi¹zania tak¿e
dla tego targowiska. Byæ mo¿e,
na Pradze zostanie te¿ odtworzony dawny bazar Pachulskiego
miêdzy Stalow¹ a Strzeleck¹,
który funkcjonowa³ jeszcze
d³ugo po wojnie. To marzenie
jednej ze wspó³w³aœcicielek tego
terenu, spadkobierczyni W³adys³awa Pachulskiego. Uczestnicy
spotkania zadeklarowali chêæ
kontynuowania dyskusji. Okazjê
ku temu stwarza Muzeum Warszawskiej Pragi, które debatê o
praskich targowiskach zaplanowa³o na 12 czerwca w godzinach 16.00-21.00 w Centrum
Promocji Kultury przy ulicy
Podskarbiñskiej 2 na Grochowie. Wezm¹ w niej udzia³
tak¿e przedstawiciele pracowni
137 Kilo Architekci, przygotowuj¹cej projekt sta³ej ekspozycji
muzeum.
Kr.

Niekoñcz¹ca siê opowieœæ
Dawno nie by³o w Galerii przy Van Gogha, ani w ¿adnej
innej - tak optymistycznej, tryskaj¹cej kolorem i radoœci¹
wystawy. Malarskie opowieœci z Krainy Fantazji Agnieszki
Osak nios¹ uœmiech i poprawiaj¹ humor.

To, co zobaczyliœmy w sobotê
26 kwietnia w Galerii przy Van
Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury, by³o absolutnie niezwyk³e. Nagle znaleŸliœmy siê w
œwiecie dzieciñstwa, bezpiecznej,
pogodnej i bardzo kolorowej
krainie. Ka¿dy znalaz³ w obrazach Agnieszki Osak swoje
wspomnienia, zwi¹zane z bajkami i wierszami czytanymi w
dzieciñstwie, czy te¿ filmami
ogl¹danymi kiedyœ z rodzicami
lub - z w³asnymi dzieæmi. Wiek
tu nie ma nic do rzeczy i chyba
nie by³o takiej osoby, która nie
rozeœmia³a siê serdecznie na
widok zgromadzonych na
obrazie, zatytu³owanym „Przyjaciele z dzieciñstwa” postaci –
bohaterów dawnych dobranocek.
S¹ tu wszyscy razem: S¹siedzi,
Miœ Colargol, Miœ Uszatek,
¿aba Kermit, Plastuœ – ka¿dy,
niezale¿nie od wieku ma wœród
nich swojego ulubieñca.
Podró¿ w Krainê Fantazji
okaza³a siê mo¿liwa za

spraw¹ Agnieszki Osak, m³odej artystki mieszkaj¹cej w
Dêbicy. Z wyró¿nieniem
ukoñczy³a studia artystyczne
w Instytucie Sztuk Piêknych
na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Aktywne Studium
Plastyczne Technik TeatralnoFilmowych w Warszawie.
Przez kilka lat poszukiwa³a
swego miejsca i œrodków wyra¿ania emocji. Próbowa³a
wyraziæ siebie poprzez ró¿ne
rodzaje twórczoœci, m.in. rzeŸbê,
fotografiê, kostiumy teatralne,
scenografiê. Malarstwo okaza³o siê t¹ dziedzin¹, w której
odnalaz³a swoj¹ drogê
twórcz¹. Jednak przez d³u¿szy
czas by³a jakby zamkniêta,
nieœmia³a, malowa³a ciemne
obrazy, ba³a siê, ¿e weso³e
barwy bêd¹ odebrane jako
coœ dziwnego, niepowa¿nego.
Wreszcie pozwoli³a swojej
g³owie siê otworzyæ, odblokowaæ,
puœciæ wodze fantazji i, jak
sama mówi, „polecieæ kolorem!”

- Znalaz³am swoj¹ misjê –
mówi Agnieszka Osak. – Zrozumia³am, ¿e moje malarstwo
ma cieszyæ i poprawiaæ humor.
I rzeczywiœcie poprawia.
Agnieszka Osak tworzy swoje
malarskie opowieœci z Krainy
Fantazji dla tych, którzy szukaj¹
w sztuce radoœci, bo sama lubi
siê œmiaæ. W swoich pracach z
pogranicza surrealizmu i realizmu magicznego wyczarowuje
rajskie ptaki, zaczarowane
ogrody, czerwone aeroplany
lec¹ce wœród dzikich gêsi i
³abêdzie w cylindrach. Lubi konie,
które przedstawia realistycznie
ale w magicznych sytuacjach,
tak jak na obrazie „Spotkanie”,
pokazuj¹cym spotkanie konia z
konikiem szachowym. To œwiat,
w którym nawet doroœli mog¹
choæ na chwilê poczuæ siê wolni,
staæ siê dzieæmi i odpocz¹æ od
szarej rzeczywistoœci.
- Pocz¹tkowo malowa³am
te obrazy z myœl¹ o moim pokoleniu, po to, ¿eby otoczone
zewsz¹d bezdusznym plastikiem,
przypomnia³o sobie swoje
dobranocki, bajki i pluszaki –
mówi artystka – ale przychodzili ludzie w wieku moich
rodziców i dziêkowali mi za
prze¿yte chwile radoœci.
Marzeniem artystki jest ilustracja
ksi¹¿kowa. Na pocz¹tek ma zamiar zilustrowaæ bajkê napisan¹
przez swojego, nie¿yj¹cego ju¿,

wujka. Myœlê, ¿e Agnieszka
Osak by³aby wspania³¹ ilustratork¹ „Alicji w krainie czarów”.
Niezwyk³a wyobraŸnia
Agnieszki Osak to, aby zacytowaæ film, niekoñcz¹ca siê
opowieœæ o Krainie Fantazji.
Artystka zdradzi³a nam, ¿e ma
zeszyt pe³en niezrealizowanych
jeszcze pomys³ów i szkiców, a
wiêc – zanosi siê rzeczywiœcie
na niekoñcz¹c¹ siê opowieœæ i
zabawê kolorem. Oby pani
Agnieszka kontynuowa³a j¹ z
takim samym entuzjazmem.
Natomiast wystawa w Galerii
przy Van Gogha w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury nie bêdzie trwa³a
wiecznie, lecz tylko do 16 maja.
Nale¿y siê wiêc niezw³ocznie
udaæ siê na ulicê Vincenta Van
Gogha 1, aby ogl¹daj¹c prace
Agnieszki Osak, zaaplikowaæ
sobie spor¹ dawkê niezbêdnej
do ¿ycia radoœci i uœmiechu.
Joanna Kiwilszo

Wesela i imprezy okolicznoœciowe
Sala Bankietowa „CARMEN”
ul. Krasnobrodzka 11
tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

Ruszy³o poszerzanie Œwiatowida

dokoñczenie ze str. 1

gaæ dwuetapowo. I etap bêdzie
obejmowa³ budowê linii tramwajowej od mostu im. Marii
Curie-Sk³odowskiej do ul.

Mehoffera. Przy okazji budowy
torów tramwajowych do ulicy
Mehoffera Zarz¹d Transportu
Miejskiego bêdzie poszerza³
czêœæ ulicy Œwiatowida.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3, 4 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.)
og³asza
na dzieñ 30 maja 2014 r.
KONKURS OFERT
na prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej - obejmuj¹cej
co najmniej dzia³alnoœæ twórcz¹, promocjê kultury
lub edukacjê kulturaln¹
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 30.04.2014 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 przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy PragaPó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na
lokalach wyznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce
konkursu mo¿na uzyskaæ u Pani Iwony Michalak
Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc
m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 15, tel.
22 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

LVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿et
i sprawozdanie ZGN
Tradycyjnie ju¿ niemal radni wnioskowali o zwiêkszenie
œrodków w bud¿ecie, tym razem z przeznaczeniem na wydatki
bie¿¹ce, m.in. nieco ponad 1 mln z³ na utrzymanie i remonty
dróg gminnych, 700 tys. z³ na remonty mieszkaniowego zasobu
komunalnego, 500 tys. z³ na utrzymanie obiektów sportoworekreacyjnych, 400 tys. z³ na remonty w przedszkolach,
szko³ach i placówkach oœwiatowych, 205 tys. z³ na dzia³alnoœæ
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, 150 tys. z³ na dzia³alnoœæ biblioteki
publicznej, 90 tys. z³ na place zabaw. Zwiêkszenie bêdzie
mo¿liwe dziêki korzystnemu zbyciu dzielnicowych nieruchomoœci
gruntowych, po³o¿onych przy ulicy Œwiatowida, co znacz¹co
podwy¿szy³o dochody dzielnicy.
Radni wyrazili równie¿ opiniê na temat rocznego sprawozdania
z dzia³alnoœci Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami.
Zgodnie ze statutem ZGN, jego dyrektor przygotowuje roczne
sprawozdania z dzia³alnoœci do 31 marca nastêpnego roku,
po roku rozliczeniowym. Sprawozdanie zatwierdza zarz¹d
dzielnicy, opiniuje rada dzielnicy i w formie uchwa³y prezentuje
prezydentowi Warszawy. Opinia radnych by³a pozytywna.
(egu)

- Bêdzie to oko³o 2,5-kilometrowy odcinek miêdzy ulic¹
Projektowan¹ a Mehoffera zapowiada Magdalena Potocka
z biura prasowego ZTM.
Tajemnicza ulica Projektowana, czyli ta, któr¹ tramwaj
dojedzie od trasy mostu do ul.
Œwiatowida, ma byæ po³¹czeniem
ulicy Talarowej i ¯yczliwej. Na
razie prace ruszy³y pe³n¹ par¹
po wschodniej stronie ulicy
Œwiatowida, na odcinku miêdzy
ul. Myœliborsk¹ a ul. Æmielowsk¹. Znikn¹³ parking na
wysokoœci ulicy Atutowej i
pierwszy rz¹d popularnego
bazarku przy ulicy Æmielowskiej. By³o to konieczne, gdy¿
ulica Œwiatowida ma byæ
poszerzona do dwóch jezdni
po trzy pasy ruchu w ka¿dym
kierunku z dwutorow¹ lini¹
tramwajow¹ pomiêdzy jezdniami.
Na liczne pytania o zasadnoœæ
rozwi¹zania, zak³adaj¹cego a¿
takie poszerzenie osiedlowej
ulicy, ZTM odpowiada, ¿e budowa
drugiej jezdni ul. Œwiatowida
zosta³a potwierdzona i wynika
m.in. z opracowanego w 2007 r.
„Studium przebiegu ul. Œwiatowida
na odcinku od ul. Mehoffera
do ul. Modliñskiej wraz z lini¹
tramwajow¹ oraz pêtl¹ tramwajow¹ i autobusow¹ i parkingiem
typu „Parkuj i JedŸ na 250
samochodów i 50 rowerów”,
opracowanej analizy i prognozy
ruchu dla budowy linii tramwajowej na Tarchomin oraz
projektowanych i obowi¹zuj¹cych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Przyjête rozwi¹zania projektowe w ¿aden sposób nie
uczyni¹ z ul. Œwiatowida arterii

komunikacyjnej, nosz¹cej
znamiona autostrady i nieprzyjaznej mieszkañcom – mówi
Konrad Klimczak z Wydzia³u
Prasowego Urzêdu Miasta. –
Oprócz „komunikacyjnego
krêgos³upa” osiedla Tarchomin
i Nowodworów, ulica ta bêdzie pe³ni³a równie¿ rolê
reprezentacyjnej alei i stanie
siê wizytówk¹ rozwijaj¹cej
siê dynamicznie dzielnicy
Bia³o³êka.
Ta dynamicznie rozwijaj¹ca
siê dzielnica Bia³o³êka by³a
kiedyœ okreœlana jako „zielona”.
I to by³o jej g³ównym atutem,
przyci¹gaj¹cym ludzi maj¹cych dosyæ œródmiejskiego
zgie³ku. Czy rozwój musi
oznaczaæ automatycznie wyciêcie wszystkiego, co zielone,
zabetonowanie jak najwiêkszych powierzchni i likwidacjê
przyjaznych ludziom, ma³ych
sklepików, a w ich miejsce
tworzenie kolejnych galerii
handlowych? Chyba nie têdy
droga; przepraszam - reprezentacyjna aleja.
J.K.

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety • ¯aluzje
Verticale • Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

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

nowa gazeta praska 3
No¿e do kosiarek i traktorków,
¿y³ki do kos spalinowych
tel. 665-007-515, e-maestro.eu

MPO wywiezie œmieci
z Targówka i Bia³o³êki
Z rozstrzygniêcia tocz¹cego siê od kilku miesiêcy przed
Krajow¹ Izb¹ Obrachunkow¹ postêpowania s¹ zadowolone
w³adze miasta. Funkcjonowanie systemu pomostowego,
który od 1 stycznia zast¹pi³ rozwi¹zania docelowe,
zakoñczy³o podpisanie umów z firmami, maj¹cymi przez
najbli¿sze trzy lata odbieraæ odpady w poszczególnych
dzielnicach. Na Targówku i Bia³o³êce bêdzie to Miejskie
Przedsiêbiorstwo Oczyszczania. Ca³y system ma ruszyæ od
1 sierpnia. W okresie przygotowawczym, podobnie jak w
przypadku pierwszych czterech obszarów, wy³onione w
przetargu firmy bêd¹ gromadziæ niezbêdne informacje o
punktach odbioru, wielkoœci pojemników i czêstotliwoœci
ich dotychczasowego opró¿niania.
St¹d nowe zasady odbioru œmieci. Docelow¹ czêstotliwoœæ
odpadów komunalnych, zapisane w³aœciciele czy zarz¹dcy niew znowelizowanym regulaminie ruchomoœci musz¹ zmieniaæ
czystoœci, mog¹ niektórych indywidualnie.
mieszkañców zaskoczyæ. W
Odpady wielkogabarytowe
zabudowie jednorodzinnej bêd¹ odbierane w ramach
odpady zmieszane (odpadki zbiórek akcyjnych, co najmniej
kuchenne etc.) maj¹ byæ za- raz na cztery tygodnie, a w
bierane co najmniej raz na dwa okresie poœwi¹tecznym orgatygodnie, odpady segregowane nizowane bêd¹ dwie zbiórki
– suche (papier, karton, plastik, choinek. Odpady zielone, m.in.
kartony po sokach i mleku etc.) liœcie, bêd¹ odbierane raz w
co najmniej raz na cztery tygo- tygodniu, ale tylko od maja do
dnie, a szk³o co najmniej raz na listopada. Firmy dostarcz¹ do
cztery tygodnie. W zabudowie domów i mieszkañ niezbêdne
wielorodzinnej odpadów zmie- pojemniki oraz worki na zbieranie
szanych pozbêdziemy siê co odpadów. Œmieci zmieszane
najmniej dwa razy w tygodniu, trafi¹ do czarnych pojemników,
odpadów segregowanych segregowane papiery oraz
suchych - co najmniej raz na plastik do pojemników w kolorze
tydzieñ, zaœ szk³a co najmniej czerwonym, a szk³o opakowaraz na cztery tygodnie. Klu- niowe – do zielonego. Op³aty
czowe jest tu wyra¿enie „co pozostaj¹ bez zmian. Wszystkie
najmniej”. Dotychczasowe firmy musz¹ te¿ ujednoliciæ
doœwiadczenie pokazuje, ¿e system informatyczny. Przy
firmy wyjœciowo ustala³y naj- pomocy GPS bêdzie mo¿na
rzadsze dopuszczone w re- teraz na bie¿¹co œledziæ drogê
Kr.
gulaminie terminy wywozu wszystkich œmieciarek.

Historie
praskich
rodów
4 nowa
gazeta
praska

Rodzina Bergsonów
dokoñczenie ze str. 1

dziwny. Oto commisario króla
pruskiego jest zarazem liwerantem (dostawc¹ wojskowym
lub dworskim - przyp. red.)
Stanis³awa Augusta, a z upowa¿nienia genera³a Romanusa
zajmuje siê rekwizycj¹ oraz
dostaw¹ prowiantów i fura¿y
(paszy dla koni wojskowych)
dla przechodz¹cych lub stacjonuj¹cych na ziemiach polskich
wojsk rosyjskich. K³óciæ siê to
mo¿e z przyjêtymi dzisiaj kryteriami lojalnoœci i wiernoœci
narodowej. Jednak wtedy, pod
koniec XVIII wieku, w pogr¹¿onej w chaosie Polsce, sytuacja by³a inna. Przez polskie
ziemie nieustannie przewala³y siê obce wojska, a Szmul
wykonywa³ po prostu swój
zawód. Zreszt¹ podczas rzezi
Pragi w 1794 roku, da³ dowód
patriotycznego zachowania.
Ukrywa³ mianowicie wielu
mieszczan praskich, ratuj¹c
ich tym samym od œmierci
b¹dŸ niewoli, a tak¿e wykupowa³ dzieci z r¹k Kozaków. Z
niektórych Ÿróde³, co prawda,
wynika, ¿e uciek³ z miasta na
pocz¹tku wydarzeñ, jednak
wróci³ w najbardziej dramatycznym momencie, tzn. podczas upadku Warszawy.
¯ydowski historyk Majer Ba³aban, w trzecim tomie swojej
„Historii i literatury ¿ydowskiej”
przytacza ciekaw¹ opowieœæ,
jak to po rzezi Pragi, kiedy
Moskale posunêli siê do samej
Wisly, Szmul Zbytkower „tkniêty
do cna okropnym widokiem
pola, zas³anego trupami, postawi³ na swoim podwórzu dwie
beczki, jedn¹ nape³nion¹ dukatami, a drug¹ rublami srebrnymi, i obieca³ ka¿demu, kto pochowa zmar³ego - srebrnego
rubla, a dukata za przywiezienie
rannego. Rych³o zabrali siê
ludzie do dzie³a; zwo¿ono rannych na dziedziniec i chowano
zmar³ych. Po kilku godzinach
obie bary³ki siê opró¿ni³y”.
Szmul Jakubowicz by³
trzykrotnie ¿onaty. Po raz
pierwszy z kobiet¹ nieznanego
nazwiska, po raz drugi z Eufrozyn¹ Gabriel (1750-1836), z
któr¹ siê rozwiód³, a po raz
trzeci, w 1799, z Judyt¹ Bucky,
z domu Lewi (1749-1829). Z
pierwsz¹ ¿on¹ mia³ dwóch
synów - Abla (daty urodzin i
œmierci nieznane; od niego
wywodzi siê rodzina Pragierów)
i Berka. Z drug¹ ¿on¹ mia³
córkê Ataliê Józefê Adolfinê
(1776-1850), ¿onê Karola
Jana Laskiego, w³aœciciela
domu bankowego, a po jego
œmierci Samuela Fraenkla.
Z trzeci¹ ¿on¹, ponoæ bardzo piêkn¹ Judyt¹, mia³ trzy
córki - Mariannê Barbarê Bonê
(1780-1830), Ludwikê Rebekê
(ur. 1781) i Annê (¿onê kolejno £azarza Tischlera - warszawskiego kupca, i Józefa
Aleksego Morawskiego (17911855) – senatora w latach
1788-1828. Wnuczk¹ Anny i
Józefa Morawskich by³a Franciszka Siedliska (b³ogos³awiona
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza), za³o¿ycielka
Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu.
Pochodz¹ca z Frankfurtu
nad Odr¹, znaj¹ca kilka jêzyków
Judyta, prowadzi³a w Warszawie
popularny wœród œmietanki
towarzyskiej salon, w którym
bywali dyplomaci, oficerowie,
wy¿si urzêdnicy pañstwowi i
zamo¿ni kupcy. Nale¿a³a
tak¿e, jak g³osi legenda, do

grupy osób regularnie zapraszanych przez króla Stanis³awa na obiady czwartkowe i
wydaje siê, ¿e to w³aœnie jej
koneksjom towarzyskim i
umiejêtnoœciom, Szmul zawdziêcza³ liczne kontrakty na
dostawy wojskowe. Po Warszawie kr¹¿y³y te¿ plotki, ¿e
¿yczliwoœæ Stanis³awa Augusta dla Zbytkowera ma coœ
wspólnego z urod¹ Judyty.
Tak czy inaczej, Judyta by³a
dusz¹ i wspólniczk¹ wszystkich interesów prowadzonych
przez jej mê¿a, którymi by³y
prowadzone na du¿¹ skalê
dostawy paszy dla koni, drewna, sukna i p³ótna dla wojska.
Po œmierci Szmula, która nast¹pi³a w 1801 roku, Judyta
przejê³a interesy mê¿a i prowadzi³a je samodzielnie, b¹dŸ
ze swoim pasierbem Berkiem
Sonenbergiem lub z ziêciem
Samuelem Antonim Fraenklem. Najwiêksz¹ czêœæ tej
dzia³alnoœci stanowi³y nadal
dostawy dla wojska. W roku
1807 Jakubowiczowa by³a
najpowa¿niejszym dostawc¹
Ksiêstwa Warszawskiego.
Rz¹d Ksiêstwa zawar³ z ni¹
szereg umów na dostawê
owsa i siana, a tak¿e zbo¿a.
Aktywnoœæ Judyty jako liwerantki skoñczy³a siê wraz z
wkroczeniem wojsk rosyjskich
do Warszawy w 1815 roku.
PóŸniej, w okresie Królestwa
Kongresowego, jej dzia³alnoœæ
sprowadza³a siê ju¿ raczej do
operacji bankowych. Operowa³a milionowymi sumami i
pozostawi³a ogromny maj¹tek,
który rozdysponowa³a pomiêdzy swoje córki i wnuki, nie
zapominaj¹c o celach charytatywnych. Testamentem z marca 1829 roku, przeczuwaj¹c
zbli¿aj¹c¹ siê œmieræ, która
nast¹pi³a dwa miesi¹ce póŸniej,
Judyta zapisa³a 24 tysi¹ce z³otych Szpitalowi ¯ydowskiemu,
10 tys. Szpitalowi Dzieci¹tka
Jezus, 6 tys. – Instytutowi Zaniedbanych Moralnie Dzieci, 3
tys. – Instytutowi G³uchoniemych, wreszcie wyznaczy³a
roczn¹ rentê dla trzech niezamo¿nych uczniów, bez
ró¿nicy wyznania.
Ber Sonnenberg i jego bethamidrasz
Spadkobierc¹ Szmula by³
jego syn z pierwszego ma³¿eñstwa, Berek, znany pod nazwiskiem Sonnenberg (17641822). Odziedziczy³ po ojcu
nie tylko maj¹tek i zmys³ do
interesów, ale i szlachetny charakter. Wierny chasydyzmowi,
chodz¹cy w tradycyjnym stroju ¿ydowskim, otrzyma³ od
ksiêcia warszawskiego Fryderyka Augusta pozwolenie na
mieszkanie w Warszawie poza
dzielnic¹ ¿ydowsk¹.
Swoj¹ karierê rozpocz¹³ w
okresie Ksiêstwa Warszawskiego, gdy w 1807 r. ze swoim szwagrem, Samuelem Fraenklem oraz krakowskim kupcem Zemanem Bernsteinem,
zacz¹³ dzier¿awê soli w Wieliczce http://pl.wikipedia.org/
wiki/Wieliczka. W 1812 r., z
Lazarem Cukrem, za³o¿y³ spó³kê Kompania Handlowa Soli
Warzonej, bêd¹c ju¿ udzia³owcem w Kompanii Dzier¿awy
Koszernego, za³o¿onej z kupcami Wohlbergiem, Kronenbergiem i Fürstenbergiem. Podobnie jak ojciec zajmowa³ siê
dostawami dla wojska, staj¹c
siê monopolist¹ w dostawach
miêsa. W okresie Królestwa
Polskiego zaœ sta³ siê jednym

z g³ównych dzier¿awców monopolu solnego.
Dochody czerpane z soli pozwoli³y Sonnenbergowi na
udzielanie du¿ych kredytów i
po¿yczek gotówkowych. Ten
znany kontrahent ministra Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
cieszy³ siê wielkim szacunkiem
i odgrywa³ powa¿n¹ rolê w
gminie ¿ydowskiej w Warszawie, jako jeden z cz³onków jej
zarz¹du. Wystawi³ w 1807 roku
w³asnym kosztem, na swojej
posesji pod numerem hipotecznym 181/2 bo¿nicê, która s³u¿y³a ca³ej gminie. Akt darowizny, napisany piêknym, poetyckim jêzykiem to zarazem hymn
pochwalny na czeœæ Boga:
„…postanowi³em wznieœæ
przybytek dla Boga. Je¿eli niebiosa i wszechœwiat nie ogarniaj¹ Pana Boga, to tym bardziej Go nie ogarnia zbudowany przeze mnie dom; lecz intencj¹ moj¹ jest jedynie urz¹dziæ dla nas sta³y dom modlitwy, aby g³os naszych mod³ów
by³ wys³uchany w niebiosach,
w przybytku Jego.[...] Z pomoc¹ Bo¿¹ ukoñczy³em budowê Bet-hamidraszu [domu nauczania] w moim podwórzu,
granicz¹cym z jednej strony z
ulic¹ i domem Piotra Szternera, a z drugiej strony przylegaj¹cym do zajazdu Jurydyki
Ksi¹¿êcej. I oto oddajê i ofiarowujê Bogu wzmiankowany
Bet-hamidrasz, jak równie¿ synagogê mieszcz¹c¹ siê w wymienionym podwórzu i od dziœ
dnia nie mam tam wiêkszego
udzia³u, ni¿ reszta mieszkañców miasta. Zaznaczam wyraŸnie, ¿e darujê prawo przechodu przez bramê do obu
wzmiankowanych domów Bo¿ych. Wszystkie te budynki i
place oddajê jako dar wieczny, niezakwestionowany, dobrowolny, niepodlegaj¹cy uniewa¿nieniu w przysz³oœci[...] Akt
niniejszy ma s³u¿yæ jako dowód w rêku gminy i w tym celu
podpisaliœmy go na Pradze, w
pi¹tek nowego roku 5567
[1807].”
Ber Sonnenberg znany by³ i
z innych dzia³añ filantropijnych. Umieraj¹c w 1822 roku
zapisa³ znaczne sumy na Instytut G³uchoniemych i Ociemnia³ych oraz na biednych. O
presti¿u rodziny Bergsonów
œwiadczy fakt, ¿e zarówno Berek, jak i jego synowie: Gabriel,
Jakub, Leopold i Micha³, wysy³ani byli na rozmowy w wa¿nych dla ¯ydów sprawach do
namiestnika Królestwa Polskiego, genera³a Józefa Zaj¹czka. I tak, w 1817 roku,
Berek pertraktowa³ w sprawie
zwolnienia ¯ydów od obowi¹zku s³u¿by wojskowej, a w 1825
roku, jego synowie Jakub, Leopold i Micha³ zwrócili siê do
namiestnika z proœb¹ o zezwolenie im na swobodne osiedlanie siê w Warszawie w dowolnym miejscu oraz na noszenie
tradycyjnego ubioru.
Miar¹ presti¿u Bera i jego
rodziny jest te¿ jego grobowiec
na Cmentarzu ¯ydowskim przy
ul. Okopowej. Dekorowany p³askorzeŸbami ohel [z hebrajskiego: namiot lub rodzaj nagrobnej tablicy, wznoszony na mogi³ach rabinów i zas³u¿onych
osób] powsta³ w 1831 roku.
Jest dzie³em wybitnego artysty
Dawida Friedlandera. Z p³askorzeŸbami ilustruj¹cymi Psalm
137 „Nad wodami Babilonu”,
zabytek uchodzi za najpiêkniejszy nagrobek ¿ydowski z

pierwszej po³owy XIX w. w
ca³ej Europie Œrodkowej.
Potomkowie Bera Sonnenberga
Po œmierci Bera Sonnenberga
gmina ¿ydowska na Pradze,
któr¹ w 1834 roku zamieszkiwa³o 1449 ¯ydów, bardzo szybko
siê rozrasta³a. W zwi¹zku ze
znacznym wzrostem ludnoœci,
podarowana przez Bera bo¿nica
przestala wystarczaæ. Najstarszy syn Bera i Temerli z Rosenkrantzów, Gabriel Bereksohn
(Bergson) (1790-1844), kupiec
i obywatel miasta Warszawy,
w³aœciciel domów handlowych
w Warszawie i w Hamburgu,
rozpocz¹³ starania o wybudowanie nowej, obszerniejszej
bo¿nicy. W 1835 roku Urz¹d
Municypalny udzieli³ zgody na
budowê i wkrótce w po³udniowo-zachodniej czêœci dzia³ki
rodziny Bergsonów powsta³a
okr¹g³a synagoga wed³ug projektu architekta Karola Lessla.
Synagoga przetrwa³a dwie
wojny œwiatowe, ale, niestety,
nie opar³a siê w³adzom Polski
Ludowej. Mimo wpisania do
rejestru zabytków oraz starañ
Centralnego Komitetu ¯ydów o
zezwolenie na jej rewaloryzacjê,
zosta³a rozebrana w 1961 roku.
Kolejnym w³aœcicielem posesji na rogu Petersburskiej i
Szerokiej by³ najstarszy syn
Gabriela Bergsona i Judyty z
domu May, Ludwik (18081857). Jego ¿on¹ by³a Dorota
z Celnikierów (1809-1874), z
któr¹ mia³ dziewiêcioro dzieci:
Józefa (1827-1898) bankiera,
Samuela (1829-1911) kupca i
dobroczyñcê, Teresê (18311909), Micha³a (1831-1919),
Dawida (ur. 1834), Zofiê
(1836-1900), Emiliê Esterê
(1837-1904), Juliê (18391918), która zosta³a póŸniej
¿on¹ malarza Aleksandra
Lessera, i Ró¿ê (1843-1901).
Micha³ Bergson i jego
Gmach Wychowawczy
Niew¹tpliwie najwybitniejszym z tych dziewiêciorga,
dziedzicz¹cym najlepsze
cechy swoich przodków, by³
Micha³ Bergson. Urodzi³ siê 12
grudnia 1831 roku. Studiowa³
w Instytucie Gospodarstwa
Wiejskiego i Leœnictwa w Marymoncie. Po odbyciu praktyki
we wzorowych gospodarstwach rolnych, zarz¹dza³ w³asnym maj¹tkiem ziemskim. W
roku 1867 w³adze carskie zmusi³y go do sprzeda¿y maj¹tku
w odwecie za patriotyczny
stosunek do Powstania Styczniowego. Od tej pory, wraz z

bratem Samuelem prowadzi³ w
Warszawie dom handlowy pod
nazw¹ „Dom Handlowy S. i M.
Bergson”. Piastowa³ wiele odpowiedzialnych funkcji, np. w
1880 r. zosta³ radc¹ handlowym Banku Polskiego, a w
latach 1891-1909 – cz³onkiem
Komitetu Gie³dowego.
W roku 1871 wszed³ do Zarz¹du Gminy Starozakonnych
w Warszawie, a po œmierci
doktora Ludwika Natansona w
1896 roku, obj¹³ stanowisko
prezesa, które piastowa³ do
1918 roku. Jako prezes Zarz¹du Gminy otacza³ specjaln¹
trosk¹ szkolnictwo, szpitale i
instytucje opieki spo³ecznej.
Dziêki niemu rozbudowany
zosta³ Dom Schronienia dla
Starców i Sierot przy ul. Wolskiej oraz powsta³a szko³a rolnicza dla ¿ydowskiej m³odzie¿y
w Czêstoniewie, której by³
cz³onkiem Rady Opiekuñczej.
Micha³ Bergson by³ rzecznikiem polepszenia sytuacji w
szkolnictwie ¿ydowskim. Chocia¿ w 1863 roku ¯ydzi uzyskali dostêp do szkó³ ogólnych, ogromna wiêkszoœæ
dzieci ¿ydowskich uczêszcza³a do tradycyjnych chederów.
Szko³y te zazwyczaj mieœci³y
siê w domach prywatnych,
czêsto w bardzo z³ych warunkach higienicznych. W okresie
prezesury Micha³a Bergsona
Zarz¹d Gminy Starozakonnych powzi¹³ decyzjê zbudowania specjalnego gmachu,
który „zjednoczy³by pod jednym dachem kilka szkó³, co
znakomicie obni¿y³oby koszt
budowy i administracji”. „Nowa
Gazeta” z dnia 16 lipca 1914 r.
donosi³a:
„Korzystaj¹c z posiadanego
przez Warszawsk¹ Gminê Starozakonnych placu na Pradze
przy zbiegu ul. Szerokiej i Petersburskiej, Zarz¹d postanowi³ wznieœæ na tym terytorium
obszerny gmach, mieszcz¹cy
w sobie przytu³ek dzienny na
100 dzieci w wieku 2 do 5 lat,
ochronê na 150 dzieci i szko³ê
na 550 dziewcz¹t i ch³opców,
razem na 800 dzieci”.
Gmach wed³ug projektu
architekta Henryka Stifelmana
zosta³ zbudowany w pó³nocno-zachodnim naro¿niku dzia³ki Bergsonów, na miejscu rozebranego starego domu modlitwy, wzniesionego przez
pradziadka Micha³a Bergsona, Bera Sonnenberga. Uroczyste otwarcie Domu Wychowawczego Gminy Staroza-

Micha³ Bergson

konnych nast¹pi³o 19 lipca
1914 roku.
Jak na owe czasy by³ to
gmach bardzo nowoczesny.
Posiada³ centralne ogrzewanie
i wszelkie urz¹dzenia sanitarne, stropy ogniotrwa³e i dach
kryty holendersk¹ dachówk¹.
Zadbano, by izby szkolne by³y
s³oneczne i oddalone od ulicznego ha³asu, a dziedziniec dla
dzieci m³odszych - oddzielony
od pomieszczeñ dla dzieci
starszych. Pomyœlano te¿ o
ambulatoriach i mieszkaniach
dla ni¿szego personelu szkolnego.
Niestety, wykoñczony w
lipcu dom, krótko s³u¿y³ Gminie
¯ydowskiej. Po wybuchu wojny
w sierpniu 1914 roku, przejêty
zosta³ przez w³adze wojskowe,
najpierw rosyjskie, nastêpnie
okupacyjne – niemieckie. Dopiero w kwietniu 1917 r. znalaz³
siê znowu w rêkach dawnego
w³aœciciela, czyli Zarz¹du
Gminy ¯ydowskiej. Instytucje
oœwiatowe dzia³a³y w nim do
wybuchu II wojny œwiatowej.
Po wojnie, po opuszczeniu
przez wojska radzieckie,
gmach przej¹³ Centralny Komitet ¯ydów w Polsce. Po gruntownym remoncie dzia³a³y tam
kilka lat ¿ydowskie instytucje
oœwiatowe, ale w 1950 r. nieruchomoœæ przesz³a pod administracjê pañstwa. Przez jakiœ
czas dzia³a³ tam jeszcze Teatr
¯ydowski, a od kilkudziesiêciu
lat do chwili obecnej ma tam
swoj¹ siedzibê teatr „Baj” oraz
przedszkole.
Tych zmiennych losów okaza³ego gmachu nie doczeka³
jego inicjator i fundator Micha³
Bergson, który zmar³ po ciê¿kiej chorobie 2 wrzeœnia 1919
roku w Warszawie. Pochowany zosta³ na Cmentarzu
¯ydowskim przy ul. Okopowej.
Pamiêæ wielkiego filantropa
przechowuje tablica pami¹tkowa,
na której wyryto nastêpuj¹ce
s³owa: „Gmach Wychowawczy
Warsz. Gminy Starozakonnych im. Micha³a Bergsona
Roku Wielkiej Wojny 1914”. Z
ma³¿eñstwa z Juli¹ Brauman
(1842-1909) mia³ szeœcioro
dzieci: Ludwika, Zofiê Eleonorê, Józefê, Anielê, Henryka
i Mariê.
Francuska linia
By³ w tej niezwyk³ej rodzinie
jeszcze jeden wybitny cz³owiek
o imieniu Micha³. Wyj¹tkowo
nie zosta³ bankierem, lecz odznaczy³ siê w innej dziedzinie na niwie artystycznej. Choæ
niewiele, bo tylko 11 lat starszy,
Micha³ - kompozytor, by³ stryjem
Micha³a - bankiera.
Micha³ Bergson, wnuk Bera
Sonnenberga i syn Gabriela
Bergsona, urodzi³ siê 20 maja
1820 roku w Warszawie. Uzdolniony muzycznie, wyjecha³ na
studia do Francji. Pianista i
kompozytor, koncertowa³ we
W³oszech i Szwajcarii. Od 1863
roku by³ profesorem, a póŸniej
dyrektorem konserwatorium w
Genewie. Komponowa³ opery,
operetki i utwory fortepianowe.
O¿eniony z Catherine Levison
de Doncaster, osiad³ w 1868
roku w Londynie. Mieli dwoje
dzieci: Henri i Moinê Mathers.
Jak z powy¿szego wywodu
wynika, Henri Bergson, urodzony 18 paŸdziernika 1859
roku w Pary¿u, wielki filozof i
pisarz francuski, laureat Nagrody Nobla w 1927 roku w
dziedzinie literatury, by³ prawnukiem warszawskiego kupca,
Szmula Zbytkowera i bratem
stryjecznym Micha³a Bergsona,
bankiera i fundatora Domu
Wychowawczego Gminy Starozakonnych na Pradze.
W swojej filozofii Henri Bergson g³osi³, ¿e œwiat poznajemy

Wiosna w modzie

Henri Bergson
za pomoc¹ intuicji, a nie intelektu, zaœ g³ówn¹ rolê w procesie ¿yciowym odgrywa nie
rozum, lecz irracjonalizm, czyli
pêd ¿yciowy. Najwy¿sz¹ wartoœæ dla cz³owieka stanowi
wolnoœæ. W 1892 roku Henri
Bergson o¿eni³ siê z Louise
Neuburger, kuzynk¹ Marcela
Prousta. Rok póŸniej na œwiat
przysz³a córka Jeanne, uzdolniona malarka i rzeŸbiarka,
nies³ysz¹ca od urodzenia.
Tragiczne losy wojenne
Wróæmy jeszcze do dzieci
Micha³a Bergsona - bankiera.
Najstarszy jego syn, Ludwik,
urodzony w Warszawie w 1863
roku, tak jak wiêkszoœæ Bergsonów otrzyma³ staranne wykszta³cenie œwieckie. Ukoñczy³ studia na Wydziale Chemicznym Politechniki w Rydze,
gdzie przez trzy lata by³ prezesem korporacji akademickiej
Arkonia. Od 1891 r. by³
w³aœcicielem firmy wêglowej
„Samuel & Ludwik Bergson” w
Warszawie oraz prezesem
Fundacji Tanich Mieszkañ im.
H. i L. Wawelbergów.
Pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych. By³ kuratorem G³ównego
Domu Schronienia Ubogich
Starców i Sierot Starozakonnych w Warszawie, prezesem
Stowarzyszenia Subiektów
Handlowych Wyznania Moj¿eszowego, cz³onkiem Rady
Opiekuñczej Szkó³ Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy, cz³onkiem Komitetu Wiel-

kiej Synagogi w Warszawie.
Jako dyrektor fabryki „Kabel”,
nale¿a³ ponadto do Stowarzyszenia Techników Polskich
oraz Stowarzyszenia Nieruchomoœci. By³ fundatorem
wielu instytucji filantropijnych i
szpitalnych, a tak¿e cz³onkiem
do¿ywotnim PCK.
W 1893 roku poœlubi³ przedstawicielkê innego znakomitego rodu ¿ydowskiego, Dorê
Landau. Zmar³ prawdopodobnie 9 paŸdziernika 1940 roku.
Jak zanotowa³ w swoim dzienniku Adam Czerniaków, wraz
z ¿on¹ pope³ni³ samobójstwo
przez za¿ycie trucizny, w tydzieñ po utworzeniu Getta
Warszawskiego. Ich groby,
jak wielu innych Bergsonów,
znajduj¹ siê na Cmentarzu
¯ydowskim przy ul. Okopowej
w Warszawie.
Tak tragicznie koñczy siê
historia znanej warszawskiej
rodziny przemys³owców, bankierów i zaanga¿owanych w
¿ycie miasta filantropów. Choæ
wœród jej wybitnych przedstawicieli byli te¿, dzia³aj¹cy we
Francji, ludzie kultury: kompozytor oraz filozof - noblista, na
rodzimym gruncie rodzina
Bergsonów to przede wszystkim twórcy polskiego kapitalizmu, pocz¹wszy od swojego
przodka Szmula Zbytkowera,
którego pamiêæ stolica przechowuje do dzisiaj w nazwie
Szmulowizny.
Joanna Kiwilszo

Byæ mo¿e zakrawa to na lekki truizm, ale wiosna jest t¹ por¹
roku, kiedy to po gnuœnej zimie znów nabieramy energii do ¿ycia.
Panie przystêpuj¹ do przegl¹du garderoby i testowania kondycji
fizycznej, a tak¿e bacznie przygl¹daj¹ siê swojej zmêczonej nieco
cerze. Pora jest chyba odpowiednia, by zapytaæ zaprzyjaŸnion¹
z NGP Annê Milewsk¹-Merrill, kosmetyczkê i wiza¿ystkê o kilka
przydatnych rad na okolicznoœæ wiosny i lata.
- Wiosna jest najlepszym cza- Mamy do dyspozycji tak¹
sem, by o siebie zadbaæ. Wy- mnogoœæ naturalnych kolorów
starczy tylko scedowaæ nieco pomadek i b³yszczków do ust,
obowi¹zków na rodzinê i zaj¹æ ¿e naprawdê niekoniecznie
siê sob¹. Nie bêdê w tym miej- trzeba siê upieraæ przy kolorze
scu przypominaæ przepisów na pomarañczowym.
maseczki, które wspomog¹
Cienie do powiek – tu panuje
zmêczon¹ po zimie cerê. Mo¿- totalna dowolnoœæ, choæ trend na
na je znaleŸæ w starszych wy- wiosnê jest jednoznaczny,
daniach NGP. Ruch, ruch i jesz- wszystkie odcienie pastelowych
cze raz ruch, szczególnie na kolorów – jasny ró¿, jasny b³êkit,
œwie¿ym powietrzu to moje rozbielona zieleñ. Czytelniczki
permanentne zalecenie – rower, byæ mo¿e pamiêtaj¹, ¿e nie jeszybki spacer, nordic walking – stem ortodoksyjn¹ wyznawczyni¹
nie polecam biegów, szczególnie trendów. Uwa¿am, ¿e kobieta
bez odpowiedniego przygotowa- powinna stosowaæ makija¿, w
nia. Owoce i warzywa w du¿ych którym czuje siê dobrze, a tak¿e
iloœciach przez ca³y rok, ale makija¿ odpowiedni do wieku.
szczególnie w³aœnie teraz, Pastelowe kolory z pewnoœci¹
wczesn¹ wiosn¹. Znacz¹ce nie zachwyc¹ pañ w œrednim
ograniczenie spo¿ycia wêglowo- wieku. I bardzo dobrze, bo w tym
danów, miêsa i t³uszczów zwie- sezonie modne bêd¹ równie¿
rzêcych - nie bêd¹ ju¿ potrzebne. ciemniejsze odcienie niebiePijemy du¿o soków, wykona- skiego, a¿ po granat i wszelkie
nych w³asnorêcznie – jab³kowo- odcienie szaroœci, koñcz¹c na
marchwiowe, pomarañczowe i tzw. dymnym oku (smoky eye),
inne, wedle inwencji. Na razie wykonanym ciemnym, niemal
rodzimych owoców mamy nie- czarnym cieniem do powiek.
wiele, ale stopniowo bêdzie ich Przypominam generaln¹ zasadê
przybywaæ. Soki z kartonów to – cienie opalizuj¹ce i metaliczne
ostatecznoœæ, naprawdê niewiele uwypuklaj¹ niedoskona³oœci
s¹ warte. Zdecydowanie lepsze, powiek, np. zmarszczki.
ale du¿o dro¿sze s¹ soki buW nastêpnym wydaniu
telkowane, niepasteryzowane NGP opowiem m.in. o tym, jak
jednodniowe lub trzydniowe.
wykonaæ kreskê wokó³ oczu
Kiedy ju¿ nasza cera jest przy u¿yciu eyelinera.
rozœwietlona dziêki ruchowi Notowa³a El¿bieta Gutowska
na œwie¿ym powietrzu, dziêki
sokom i maseczkom z naturalnych sk³adników, czas przyst¹piæ do makija¿u. Tegoroczne
tendencje kolorystyczne na
wiosnê i lato pozostawiaj¹ du¿¹
dowolnoœæ. Pomarañczowe
usta, hit tej wiosny, jakoœ nie
budz¹ mojego entuzjazmu,
podobnie jak neonowo-pomarañczowe powieki. To raczej pomys³
dla bardzo m³odych i odwa¿nych
kobiet. I choæ spece od makija¿u
twierdz¹, ¿e pomarañczowe
usta dobrze komponuj¹ siê z
biel¹ i z delikatnymi, pastelowymi
kolorami ubrañ, ja jestem odmiennego zdania. Wed³ug mnie
strój dobrany do pomarañczowego makija¿u powinien byæ w
Gdzie w malarstwie s¹ granice abstrakcji? Czy mo¿na je
zdecydowanych barwach i o
zdecydowanych wzorach, np. przekroczyæ? Na te i inne pytania odpowiada³ 25 kwietnia,
afrykañskich. Makija¿yœci uwa- podczas wernisa¿u wystawy swoich prac malarskich i
¿aj¹ równie¿, ¿e pomarañczo- rzeŸbiarskich w Galerii N’69 Leszek Gapski.
we usta s¹ odpowiednie dla
To ju¿ druga wystawa z tego- tystów z ró¿nych œrodowisk twórka¿dej karnacji skóry. I w tym rocznej edycji projektu Fundacji czych. I tak, po inspirowanym
przypadku jestem odmiennego Artbarbakan „Artystyczna Tar- filozofi¹ wschodu malarstwie
zdania. Nie polecam tego koloru chomiñska 2014”, wspó³finanso- Adama Borowego, przyszed³
paniom o bardzo jasnej karnacji. wanego przez m.st. Warszawa czas na zupe³nie inn¹ twórczoœæ
Nie polecam go równie¿ paniom Dzielnica Praga-Pó³noc. Celem – abstrakcjê Leszka Gapskiego.
w wieku œrednim i powy¿ej. projektu jest prezentowanie arLeszek Gapski (ur. w 1948 r.)
ukoñczy³ Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Bia³ej, a
nastêpnie studia na Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie,
uzyskuj¹c dyplom na Wydziale
Malarstwa w 1974 roku. Jest arZnaj¹c stanowisko ZTM-u, który sukces przedsiêwziêcia tyst¹ wszechstronnym – uprawia
uzale¿nia³ od dzia³añ dzielnicy Bia³o³êka, skierowaliœmy wniosek malarstwo, rysunek, rzeŸbê, scerównie¿ do rady i zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka. Ich wsparcie nografiê, ceramikê. Prezentowa³
(chocia¿by budowa przystanków) jest bowiem niezbêdne, aby swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju
uruchomiæ autobus w najbli¿szych miesi¹cach.
i za granic¹, m.in. w Kanadzie i
Widoki na autobus ulic¹ Myœliborsk¹ s¹ optymistyczne. Zgodnie Wielkiej Brytanii. Czêsto ³¹czy
z deklaracjami ma to nast¹piæ we wrzeœniu tego roku. Nie by³oby ró¿ne dziedziny sztuki, pocz¹wszy
to mo¿liwe bez wspólnego dzia³ania mieszkañców Bia³o³êki. By³ od sztuk wizualnych poprzez
to znakomity przyk³ad inicjatywy obywatelskiej, która – wszystko etiudy literackie, a skoñczywszy
na to wskazuje – zakoñczy siê sukcesem. Miejmy nadziejê, ¿e na efektach dŸwiêkowych.
takich konstruktywnych, wspólnych dzia³añ bêdzie coraz wiêcej
W Galerii N’69 zaprezentowa³
nie tylko na Bia³o³êce, ale w ca³ej Warszawie. Jeszcze raz
dwa rodzaje abstrakcji: abstrakcjê
serdecznie dziêkujemy!
geometryczn¹, przedstawiaj¹c¹
Piotr Basiñski
formy o ró¿nych kszta³tach: ko³a,
radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy kwadraty, trójk¹ty w ciemnoniebieInicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) skiej tonacji oraz abstrakcjê ekswww.bialoleka.inicjatywa.waw.pl presyjn¹, czyli pejza¿e, malowane
facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki z natury, nad Narwi¹ i w górach.

Granice abstrakcji

Podpisy z³o¿one. Dziêkujemy!
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
z³o¿onych ponad 1000 podpisów w sprawie uruchomienia
autobusu ulic¹ Myœliborsk¹. By³ to fina³ kilkutygodniowej
akcji prowadzonej przez wspólnoty mieszkaniowe z okolic
ulic Myœliborskiej, Portowej i Modliñskiej, wspierane przez
lokalne stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki
(IMB). Dziêkujemy wszystkim, którzy w tym przedsiêwziêciu
uczestniczyli – popieraj¹c wniosek, wspó³organizuj¹c zbiórkê
podpisów lub w jakikolwiek inny sposób.
Akcja „Autobus ulic¹ Myœliborsk¹” zosta³a zainicjowana przez
cz³onków wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Portowej. Nawi¹zali
oni kontakt z Inicjatyw¹ Mieszkañców Bia³o³êki, która podobnymi
sprawami zajmowa³a siê ju¿ w przesz³oœci (ostatnio ws. autobusu
104 na Brzeziny). Do dzia³ania razem zaproszone zosta³y
wspólnoty mieszkaniowe z ulic Myœliborskiej i Modliñskiej, pobliskie
sklepy osiedlowe, a tak¿e wiele prywatnych osób. Wspólnie
uzgodnione zosta³y postulaty do Zarz¹du Transportu Miejskiego
oraz podjête kroki w celu zdobycia jak najszerszego poparcia dla
nich. Jak widaæ, uda³o siê to zrobiæ znakomicie!
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- Malujê to, co czujê, co
mnie otacza – mówi Leszek
Gapski. – Abstrakcjê mamy
wszêdzie, zale¿y tylko, jak ktoœ
myœli i podchodzi do ¿ycia.
Wystawione prace to przewa¿nie akwarele, których barwy
du¿o mówi¹ o przedstawianym
pejza¿u. S¹ tu ró¿ne pory roku:
utrzymana w bielach i czerni
zima, br¹zowo-be¿owa wczesna
wiosna, wiosna ju¿ z delikatn¹
zieleni¹ oraz bogate w z³oto
czerwienie i b³êkit lato. S¹ odbicia
w wodzie, szuwary i drzewa.
- W moim malarstwie jeszcze nie przekroczy³em granic
abstrakcji - mówi artysta. –
Myœlê, ¿e dopiero raczkujê.
Prace prezentowane na
obecnej wystawie s¹ tylko zapowiedzi¹ tego, co Leszek Gapski
zamierza pokazaæ wkrótce,
rozszerzaj¹c temat o postaæ
ludzk¹, dodaj¹c œwiat³o i
dŸwiêk, który sam skomponuje.
DŸwiêk ma wspó³pracowaæ z
pracami malarskimi, rzeŸbami,
œwiat³em i cieniem. Powstanie
pe³ny spektakl artystyczny.
ZapowiedŸ tego spektaklu –
wystawê prac malarskich i rzeŸby
Leszka Gapskiego pt. „Granice
abstrakcji” w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 mo¿na ogl¹daæ
do 9 maja. Osoby zainteresowane
zwiedzaniem wystawy proszone
s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny z Fundacj¹ Artbarbakan:
501 013 835 lub 500 791 681.
Joanna Kiwilszo
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
GITARA 881-037-630
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943

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

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
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
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
MALARZ, remonty œcian
502-255-424, 22 835-66-18
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
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,
komunie, konsolacje, sto³y
bilardowe. Wysockiego 10.
Tel. 603 956 654
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA na 100 osób,
www.restauracjaneptun.pl
WYKOÑCZENIA, remonty,
niedrogo, 882-836-741
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
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990
PRACA
ZATRUDNIÊ fryzjerkê
600-959-690
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Piêkna 46, w imieniu
której wystêpuje pe³nomocnik P. Andrzej Grzeœkiewicz, z³o¿y³ 10 kwietnia 2014 r. wniosek
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
elektroenergetycznej Sn 15kV na terenie dzia³ek nr ew. 30, 31, 33, 24, 23, 60/2, 16, 17, 18/3,
18/2, 18/1, 19 i 15 z obrêbu 4-07-10 w ul. Annopol w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni
(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców
do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze
z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,
stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w
Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego
wieku jest uznawany za jednego z najlepszych
healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak
zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 maja
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Wiara i ateiœci z powa¿n¹ chorob¹ w tle
Proszê Szanownych Pañstwa,
a propos Jana Paw³a II: do bram
niebios zapuka³a grupa ludzi.
Otworzy³ œw. Piotr i zapyta³: Kto
wy? Jesteœmy ateistami. Kaza³ im
poczekaæ. Poszed³ do Najwy¿szego i oœwiadczy³, ¿e grupa
ateistów prosi o audiencjê, co
zatem ma odpowiedzieæ. Bóg
rzek³: powiedz im, ¿e mnie nie ma.
Co do wiary, sami Szanowni
widzicie. Co do ¿ycia œwieckiego
te¿ mamy wybór i wybory. Nieszczêœciem jest brak wyboru,
aliœci sztuk¹ jest m¹dry wybór.
Ze zdziwieniem stwierdzam,
¿e w spo³eczeñstwie nadal istnieje zakorzeniona z dawien
dawna teoria, ¿e szczepienia
przeciwko wœciekliŸnie wykonywane s¹ wy³¹cznie w maju.

Otó¿ nie. Obowi¹zkowe szczepienia psów przeciwko wœciekliŸnie mo¿na wykonaæ w ci¹gu
ca³ego roku. Nale¿y jedynie
pamiêtaæ, aby wykonywaæ je
regularnie co 365 dni. Poniewa¿
choroba jest nieobliczalna i
wci¹¿ groŸna, ustawodawcy
przewiduj¹ konsekwencje finansowe i prawne w przypadkach
uchylania siê od tego obowi¹zku.
Dlaczego tak? Wœcieklizna jest
zoonoz¹, czyli schorzeniem,
którym zwierzêta mog¹ zara¿aæ
ludzi. Wirus wœcieklizny jest tak
samo œmiertelny dla ka¿dego
ssaka. Szczepi¹c towarzysz¹ce
nam zwierzaki tak naprawdê
nie chronimy ich, tylko siebie.
Przes³aniem weterynarii jest
ochrona zdrowia i ¿ycia ludzi po-

przez zdrowie zwierz¹t. Analizuj¹c iloœæ przypadków wœcieklizny
na terenie Rzeczypospolitej po II
wojnie œwiatowej, najkorzystniejszym rokiem by³ 1957. Ani
jednego przypadku. Niestety,
sytuacja szybko zaczê³a siê
pogarszaæ. W 1990 roku zanotowano ponad dwa tysi¹ce
przypadków. W 1992 ponad
trzy tysi¹ce. W 1997 roku 1494
przypadki. W 2000 roku ponad
dwa tysi¹ce, ale w 2003 ju¿
nieca³e czterysta. W 2008 tylko
osiem. W 2012 roku 257 przypadków. Dane dotycz¹ tak¿e
zachorowañ u zwierz¹t wolno
¿yj¹cych i pochodz¹ z Dz. U.
z 2014 poz. 297 Brzmienie od
12 marca 2014 r. Dlatego
szczepmy. Robimy to dla siebie.

Kto przygarnie Gutiego
Gufi jest sporym kundelkiem w typie owczarka. W schronisku przebywa ju¿ oko³o 12 lat, czyli
najd³u¿ej ze wszystkich piesków przebywaj¹cych na Paluchu. Najprawdopodobniej nigdy nie by³
zwierzêciem pañskim, domowym i nigdy siê nie nauczy³, ¿e cz³owiek powinien byæ najlepszym przyjacielem psa, dlatego z nieufnoœci¹ podchodzi do ludzi. Od oko³o roku piesek zacz¹³ wychodziæ na
spacery z wolontariuszami. Kiedy przypinam mu smycz, Gufi
zastyga w bezruchu, po czym daje siê wyprowadziæ, ale odsuwa siê jak najdalej. Boi siê bliskoœci cz³owieka, unika te¿ innych psów. Jednak mimo wszystko jest bardzo ³agodnym i
uleg³ym pieskiem, nigdy nikogo nie ugryz³, poddaje siê woli
cz³owieka. Gufi potrzebuje spokojnego domu, w którym poczuje siê bezpiecznie. Z czasem odzyska radoœæ z ¿ycia i
otworzy siê na otaczaj¹cy go œwiat. Prosimy o dom dla Gufiego!
Kontakt w sprawie adopcji: Justyna tel. 511 106 869,
Miko³aj tel. 796 123 413.

Ptasi patrol - do nagrody
Ptasi Patrol Interwencyjny Fundacji Noga w £apê
nominowany do nagrody w konkursie S3ktor!
Wci¹¿ niewiele osób wie, ¿e
W 2012 i 2013 roku dzia³alnoœæ
podczas letnich remontów i ocie- Patrolu by³a wspierana finansowo
pleñ budynków gin¹ nasze miej- przez Miasto Sto³eczne Warszawa.
skie ptaki. Jest to œmieræ okrut- Obecnie zostaliœmy nominowani
na – ptaki zamurowywane s¹ do g³ównej nagrody w konkursie
¿ywcem w szczelinach budynku, na najlepsz¹ warszawsk¹ inicjakratuje siê stropodachy i odcina tywê pozarz¹dow¹ 2013 roku w
rodzicom dostêp do piskl¹t w ramach konkursu S3ktor. Za
gnieŸdzie. Co roku trwa masowa projekt „Na ratunek skrzydlatym
ptasioeksmisja, a tej tragedii s¹siadom – Ptasi Patrol Interwennaprawdê mo¿na ³atwo unikn¹æ. cyjny zaprasza do wspó³pracy
Od 2009 roku w Warszawie warszawiaków”. To dla nas du¿e
dzia³a Ptasi Patrol Interwencyjny wyró¿nienie, a i szansa dla ptaków,
pod dowództwem Renaty Markow- by o ich losie dowiedzia³o siê
skiej. Ratowaniu ¿ycia skrzydlatym wiêcej osób. Idea przedsiêwziêcia
s¹siadom Renata odda³a swoje polega³a na tym, by nie tylko
serce i ca³y wolny czas. JeŸdzi na chroniæ zagro¿one ptaki, ale te¿
interwencje i obserwacje, negocjuje, zaanga¿owaæ w te dzia³ania
mediuje, upomina, dba o kompen- mieszkañców miasta. Wydaje siê,
sacje, czyli by powieszono budki ¿e kilkuletnia praca zaczyna
zastêpcze, jeœli ptasie lokale zosta³y przynosiæ efekty. Z roku na rok
nieodwracalnie zniszczone. Radzi przybywa zg³oszeñ z proœb¹ o
te¿ telefonicznie i mailowo osobom interwencjê, co mo¿e œwiadczyæ
z ca³ej Polski! Ptasi Patrol ma o tym, ¿e ludzie dostrzegaj¹
obecnie kilku wolontariuszy i ta problem i nie chc¹ byæ obojêtni.
garstka osób stara siê pomóc przy Coraz chêtniej te¿ aktywnie sami
ka¿dej zg³oszonej interwencji.
uczestnicz¹ w tych interwencjach.

Biuro Ochrony Œrodowiska wraz
z dzia³aj¹cymi przy nim komisjami
dialogu spo³ecznego: ds. œrodowiska przyrodniczego i ds. ochrony
zwierz¹t, wskazuj¹c nasz¹ inicjatywê uzna³o j¹ za „unikatow¹ w skali
miasta, organizowan¹ kolejny rok i
zmieniaj¹c¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹ warszawiaków”. Serdecznie
dziêkujemy za wspania³e referencje,
jakie wystawili nam przyjaciele ze
Sto³ecznego Towarzystwa Ochrony
Ptaków i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a tak¿e ornitolog prof. Maciej Luniak i redaktorka Radia FOK FM Ewa Podolska.
Jedn¹ z nagród, jakie mo¿na zdobyæ w konkursie, jest
Nagroda Mieszkañców, przyznawana na podstawie g³osów
internautów. W³aœnie o niej najbardziej marzymy, dlatego prosimy: g³osujcie na Ptasi Patrol!
G³osy mo¿na oddawaæ tutaj:
http://www.konkursy.um.warszawa.pl/node/add/konkurs-s3ktor
Zapraszamy te¿ do udzia³u w
Ptasim Patrolu. Na naszej stronie
internetowej www.nogawlape.org
w okienku S3ktor znajdziecie
wszystkie niezbêdne informacje.
Magdalena Kuropatwiñska
Fundacja Noga w £apê

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
- RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa, z³o¿ony 6 marca 2014 r.,
uzupe³niony 26 marca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na czêœci dzia³ki ew. nr
17/7 z obrêbu 4-01-27 przy Kêpa Tarchomiñska na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni
(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców
do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, od poniedzia³ku do pi¹tku w grodziach pracy urzêdu.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,
stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Prosto z mostu
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Pierwszy felieton na 25-lecie
NiewyraŸne fotografie z lat
trzydziestych, na których widaæ
weteranów Powstania Styczniowego, zawsze wzbudzaj¹
we mnie wzruszenie. To dotkniêcie nowoczesnym narzêdziem techniki bohaterów znanych z obrazów i rycin – podobnym wzruszeniem przejmuje
mnie zdjêcie ¿ony Mozarta, która
prze¿y³a go o 51 lat i dotrwa³a
do czasów fotografii. Powstañcy
styczniowi na zdjêciach znajduj¹ siê zawsze w honorowych
miejscach, ktoœ siê im k³ania lub
salutuje. Wszyscy ci, którzy
przetrwali dziesiêciolecia represji i upokorzeñ, otrzymali od
pañstwa polskiego skromne
uposa¿enia, czeka³y na nich
mieszkania w Osiedlu Zas³u¿onych im. Aleksandry Pi³sudskiej
na Boernerowie. Ka¿dym grobem powstañca opiekowa³a
siê jakaœ klasa szkolna.
A my w 25 lat po odzyskaniu
niepodleg³oœci mamy w³adze
miasta, które bezdusznie naliczaj¹ op³atê w kwocie 3000 z³ za
grób Stanis³awy Kwasowskiej.
„Pani Stasia” by³a pielêgniark¹ na
wojnie polsko-sowieckiej, podczas Powstania Warszawskiego
s³u¿y³a w sanitariacie Armii Krajowej. S³ona op³ata stawia pod
znakiem zapytania mo¿liwoœæ

utrzymania grobu przez spo³eczników. Rzecznik ratusza twierdzi,
¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz nie
mo¿e podj¹æ innej decyzji, gdy¿
wi¹¿e j¹ uchwa³a zarz¹du miasta
sprzed 12 lat. Zauwa¿my jednak,
¿e uchwa³ê zarz¹du miasta jednym podpisem mo¿e zmieniæ
w³aœnie - pani prezydent...
W tym tygodniu (5 maja) zostan¹ sprowadzone do Polski
prochy wnuka gen. Stanis³awa
Sosabowskiego. Genera³ jako
dowódca 21. Pu³ku Piechoty
„Dzieci Warszawy” kierowa³ w
1939 r. obron¹ Grochowa, a jako
twórca pierwszej w historii
Wojska Polskiego Brygady Spadochronowej by³ jednym z najwybitniejszych dowódców II wojny œwiatowej (w filmie „O jeden
most za daleko” gra³ go Gene
Hackman). Po wojnie, do œmierci
w 1967 r., pracowa³ jako robotnikmagazynier w Londynie. Syn
genera³a, równie¿ Stanis³aw, by³
oficerem Kedywu. Po Powstaniu
Warszawskim do³¹czy³ do ojca i
a¿ do œmierci w 2000 r. mieszka³ w Anglii. Jego synowie – Maciej oraz Stanis³aw, który teraz
zmar³ – dotarli do Anglii dopiero
w 1948 r. Nigdy ich nie zobaczy³,
gdy¿ w wyniku ran odniesionych
podczas walk powstañczych
straci³ wzrok.

Porucznik Stanis³aw z Kedywu
musia³ znaæ pielêgniarkê
Stasiê, mimo i¿ by³a od niego
znacznie starsza. By³ z wykszta³cenia lekarzem, oboje
pochodzili z ¯oliborza i s³u¿yli
w tym samym zgrupowaniu
„Rados³aw”. Dowódc¹ pani
Stasi w Powstaniu by³ pp³k
Henryk Lenk, w 1939 r. szef
sanitarny 8. Dywizji Piechoty,
w której s³u¿y³ p³k Stanis³aw póŸniejszy genera³.
Ot, takie spl¹tane polskie
losy. Zbyt wielu z nich III RP
nie rozpl¹tuje. Choæ mog³aby.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Œwiêty Ojciec Œwiêty
Miniona niedziela 27 kwietnia
przesz³a ju¿ do historii. To z lekka
wyœwiechtane i nadu¿ywane
powiedzenie o zdarzeniach,
które bez wzglêdu na sw¹
rangê znalaz³y swój fina³, w
przypadku tej w³aœnie niedzieli
pasuje jak ula³. Historia zosta³a
napisana na naszych oczach.
Na oczach tysiêcy pielgrzymów
i milionów ludzi, którzy œledzili
przebieg uroczystoœci zwi¹zanych z kanonizacj¹ Jana Paw³a
II. Zaliczenie w poczet œwiêtych
naszego wielkiego rodaka wywo³a³o wzruszenie, a potem
euforiê wœród wiernych, a
zw³aszcza - co zrozumia³e - u
Polaków. Mo¿e z wyj¹tkiem
pos³ów Twojego Ruchu i zapewne ich skromnego elektoratu,
który po haniebnym sprzeciwie
wobec uchwa³y w sprawie
kanonizacji oraz po kolejnym
publicznym akcie apostazji, ma
niepowtarzaln¹ szansê staæ siê
jeszcze skromniejszy. Brak
jednoœci i tworzenie podzia³ów
nawet w tak s³usznej, narodowej
sprawie, to z³y znak naszych
czasów, a tak¿e dowód, ¿e w
wielu z nas niewiele zosta³o z
nauk Ojca Œwiêtego. Pamiêtamy,
jakie piêkne postanowienia
podejmowane by³y zaraz po
œmierci Papie¿a. W papieskim
Krakowie dosz³o do pojednania
kibiców dwóch zwaœnionych
klubów Wis³y i Cracovii. Jeszcze
œwie¿o w pamiêci mamy zawarte
porozumienie o zawieszeniu
broni, wspóln¹ mszê kibicowsk¹,
marsz pojednania pod okno
papieskie, zwi¹zywane razem
szaliki. To wszystko by³o przez
niektórych traktowane niemal jak
cud. Niestety, zapa³u starczy³o
na krótko, po jakimœ czasie
wszystko wróci³o do „normy”;
wróci³y stare animozje i nienawiœæ. Flagi z piêknymi has³ami
o pojednaniu dla Papie¿a okaza³y
siê skrawkami nic niewartego

materia³u. Co gorsza, do podzia³ów i frakcji dosz³o w samym Koœciele i episkopacie.
Wystarczy wspomnieæ niepotrzebn¹
polaryzacjê na Koœció³ Toruñski
i Koœció³ £agiewnicki. Sztuczny i dezintegruj¹cy podzia³ na
konserwatystów i libera³ów z
pewnoœci¹ nie s³u¿y Koœcio³owi,
tak jak zamykanie œwi¹tyni w
Wielkim Tygodniu, nie mówi¹c
ju¿ o innych problemach i skandalach. Wszak Koœció³ to my
wszyscy, którzy Go tworzymy.
To wspólnota, która musi byæ
jednoœci¹, inaczej stanie siê
zwyczajnie tylko jedn¹ z wielu
instytucji. Nikt, ¿adna organizacja ani partia nie ma
przyzwolenia na uzurpowanie
sobie na wy³¹cznoœæ prawa do
wartoœci i tradycji Koœcio³a w
celu realizowania swej polityki,
a i Koœció³ powinien w zamian
zachowaæ jak najdalej id¹c¹
apolitycznoœæ.
Czy o takie zachowania zabiega³ Jan Pawe³ II? Z pewnoœci¹ nie. Choæ Ojciec Œwiêty
mówi³, ¿e ka¿dy musi d¹¿yæ do
œwiêtoœci i ¿e byæ œwiêtym to byæ
normalnym, to jednak prawda
jest taka, ¿e nie ka¿dy mo¿e
œwiêtym zostaæ. Oprócz znamiennej nauki, zosta³o po
Papie¿u wiele miejsc, które
bêd¹ z nim na zawsze kojarzone.
Miejsca, które ka¿dy z nas
bêdzie wspomina³ indywidualnie.
Oczywiœcie Plac Pi³sudskiego
(wówczas Plac Zwyciêstwa), na
którym w 1979 r. wybrzmia³y s³owa otwieraj¹ce drogê do wolnoœci „Niech zst¹pi duch Twój i
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Stadion Dziesiêciolecia i msza
œw. dla 100 tys. ludzi w 1983 r.,
gdzie jako 9-letni ministrant i
przedstawiciel pokolenia JP2,
mog³em na ¿ywo zobaczyæ i
us³yszeæ Ojca Œwiêtego. Poza
tym nie ma chyba w Polsce miasta czy miasteczka, w którym
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Afery w PO - historia zatoczy³a ko³o
Od trzech tygodni sto³eczna
polityka zdominowana jest
przez tzw. aferê bemowsk¹.
Odwo³any wiceburmistrz tej
dzielnicy z PO postanowi³
ujawniæ sekrety tamtejszej
Platformy Obywatelskiej, samodzielnie rz¹dz¹cej Bemowem – jak dot¹d w glorii i
chwale. Na jaw wysz³y fikcyjne
umowy o pracê, nieuprawnione
korzystanie ze s³u¿bowych aut
i telefonów oraz wiele innych
nieprawid³owoœci. Wszystko
to mia³o dziaæ siê za zgod¹
burmistrza, a póŸniej wiceprezydenta stolicy Jaros³awa
D¹browskiego – ulubieñca
Hanny Gronkiewicz-Waltz i
wa¿nej postaci sto³ecznej
Platformy. Z tego wzglêdu
pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e
bêdzie to burza w szklance
wody i podobnie jak w wielu
innych przypadkach sprawa
zostanie zamieciona pod dywan.
Po wygranym referendum
Platforma Obywatelska by³a
przecie¿ na fali wznosz¹cej i
wydawa³o siê, ¿e ju¿ nic nie
jest jej w stanie zagroziæ. A
jednak nie tym razem. Gazeta
Wyborcza konsekwentnie,
dzieñ w dzieñ ujawnia³a nowe
kulisy funkcjonowania bemowskiego samorz¹du, a afera
zatacza³a coraz wiêksze krêgi.
Opozycja za¿¹da³a nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, ale
radni Platformy Obywatelskiej
j¹ zbojkotowali. O sprawie
zrobi³o siê ju¿ tak g³oœno, ¿e
skutkami afery zaniepokojono

siê w kancelarii premiera. To
tam zapaœæ mia³a podobno
decyzja, ¿e g³owa wiceprezydenta D¹browskiego ma iœæ
pod topór. Hanna GronkiewiczWaltz przyjê³a jego dymisjê i
skierowa³a na Bemowo kontrolê, której ju¿ pierwsze wyniki
pokaza³y, ¿e doniesienia mediów to dopiero wierzcho³ek
góry lodowej. Do dymisji poda³
siê jeden z wiceburmistrzów,
bêd¹cy najbli¿szym wspó³pracownikiem i autorem promocyjnego sukcesu wiceprezydenta D¹browskiego, a na
dniach spodziewaæ siê nale¿y
odwo³ania ca³ego zarz¹du
dzielnicy. W tej chwili trwaj¹
gor¹czkowe poszukiwania
kandydatów do nowego. Ponadto mówi siê o rozwi¹zaniu
ko³a Platformy Obywatelskiej
na Bemowie, czyli w jednym z
mateczników PO w stolicy. W
ka¿dym razie o sprawie na
pewno nie raz jeszcze us³yszymy.
Patrz¹c na to trudno nie
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e historia
zatoczy³a ko³o. Dziesiêæ lat
temu te¿ by³o g³oœno o aferach
w sto³ecznej Platformie. Wtedy
z parti¹ musia³ po¿egnaæ siê
Pawe³ Piskorski i jego bli¿si i
dalsi wspó³pracownicy. Wielu

z nich od lat próbuje bezskutecznie wróciæ do dzia³alnoœci
w sto³ecznym samorz¹dzie i to
pod ró¿nymi sztandarami. Jak
dot¹d bezskutecznie, bo wyborcy nie zapominaj¹. Dziœ,
podobnie jak wtedy, Platforma
Obywatelska p³aci cenê za
swoj¹ pychê, arogancjê i
poczucie bezkarnoœci. Jak
wysoka to bêdzie cena przekonamy siê po jesiennych
wyborach samorz¹dowych.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem

Nasza wioska
nie by³oby ulicy, pomnika, instytutu lub innego obiektu im. Jana
Paw³a II. Ma³o kto zapewne wie,
¿e w Bia³o³êce jest ulica Papieska. To taka ma³a, gruntowa,
nieco zaniedbana i bez oœwietlenia, lecz malowniczo po³o¿ona
w lesie uliczka, ³¹cz¹ca ulice
Klasyków i Mehoffera.
Wobec tak bezprecedensowego
i historycznego wydarzenia,
jakim by³a kanonizacja dwóch
papie¿y przy udziale dwóch
¿yj¹cych papie¿y, trudno skupiæ
swe myœli na czymœ innym.
Nie³atwo jest przejœæ na miêdzynarodowe, krajowe i lokalne tematy polityczne, choæ
dzieje siê na tych trzech frontach bardzo wiele. Zaognia siê
sytuacja na Ukrainie, kampania wyborcza do Parlamentu
Europejskiego w pe³ni, wybory samorz¹dowe za pó³ roku.
Mimo wszystko, warto by³o zatrzymaæ siê na chwilê, oderwaæ
od tego wszystkiego i w radosnej atmosferze nacieszyæ siê
z okazji wyniesienia na o³tarze
i podniesienia do godnoœci
œwiêtego, najwiêkszego Polaka
naszych czasów.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

To, ¿e ¿yjemy w globalnej
wiosce coraz bardziej udowadniaj¹ mi aktualne wybory do
Parlamentu Europejskiego.
Jeszcze 10 lat temu, gdy
traktat akcesyjny podpisywa³
premier Miller, ma³o kto z nas
zdawa³ sobie sprawê, jak
wielkie znaczenie mieæ to
bêdzie dla naszego kraju. Dziœ
wiele kr¹¿¹cych w tym czasie
mitów i legend zosta³o obalonych przez samo ¿ycie. Dziœ
tylko eurosceptycy spod
znaku Nowej Prawicy KorwinaMikke i Ruchu Narodowego
neguj¹ wartoœæ zawartych
wtedy umów - choæ skwapliwie
z nich korzystaj¹. Z mitów
potwierdzi³ siê tylko jeden.
Partia, która podpisuje traktat,
wkrótce traci w³adzê. Los ten
dotkn¹³ SLD. Mimo to warto
by³o. Dziwiê siê jednak, mimo
i¿ bezpoœrednich beneficjentów
obecnoœci polski w UE jest tak
wielu, ¿e wybory te nie ciesz¹
siê wielkim uznaniem wyborców.
Ostatnia frekwencja wynios³a
niewiele ponad 24%. Byæ
mo¿e, podnios³aby siê gdyby
rozesz³a siê wieœæ o zakusach
na dop³aty bezpoœrednie dla
rolników czy ograniczeniu
œrodków na fundusze rozwojowe. Przyzwyczailiœmy siê do
nowych tras szybkiego
ruchu i autostrad, dop³at do
innych inwestycji samorz¹dowych jak metro, muzea,
baseny, teatry, filharmonie,
nowe tramwaje, autobusy itp.
Wszystko to dziêki d³ugotrwa-

³ym negocjacjom rz¹du Millera i podjêtym w tym czasie
wyrzeczeniom, za które SLD
zap³aci³ i p³aci do dziœ. Koniecznoœæ zbilansowania
finansów pañstwa, co by³o
warunkiem niezbêdnym do
zawarcia traktatu, skutkowa³a
cofaniem przywilejów dla
wielu grup spo³ecznych i utrat¹
zaufania. To samo póŸniej
czyni³ rz¹d Tuska, odbieraj¹c
wczeœniejsze emerytury, a
obecnie likwiduj¹c de facto
OFE. Im jest to wybaczane.
PO jest dziœ najwiêkszym beneficjentem wejœcia Polski do
UE. Miliardy euro p³yn¹ce do
naszego kraju od lat s¹ rozdysponowywane przez administracjê premiera Tuska. Coœ
chyba jest nie tak. Autostrady,
które mia³y byæ koñczone na
EURO 2012, nie s¹ skoñczone
do dziœ. Wiele inwestycji dostaje
zadyszki finansowej. Mazowsze - najwiêksze i najbogatsze
województwo w Polsce - Platforma wspólnie ze swoim
partnerem z PSL doprowadzi³a
do bankructwa. Coœ jest nie
tak. Premier w trakcie rz¹dów
wymieni³ ca³y sk³ad Rady
Ministrów, ostatnio siêgaj¹c
po kadry z Parlamentu Europejskiego. Minister Bieñkowska
nie ogarnia ju¿ wszystkiego.
Chyba czas na zmiany.
Obecne wybory do PE odbywaj¹ siê w cieniu wydarzeñ
na Ukrainie. G³ówni gracze
prê¿¹ musku³y zza murów
NATO. Niby mówi¹ to samo,

ale nie tak samo. Bezpieczeñstwo energetyczne Europy
powinno byæ tak samo rozumiane w Warszawie, Berlinie
jak i w Pary¿u. 25 maja Parlament Europejski wybierany
bêdzie na obszarze cz³onkowskim wszystkich pañstw Unii.
Mniej mnie interesuje, co mówi
Kaczyñski, który reprezentuje
PiS, partiê na rynku europejskim
niszow¹ w niszowej Grupie
Konserwatystów i Reformatorów. Bardziej SLD i UP, czyli
reprezentanci Postêpowego
Sojuszu Socjalistów i Demokratów S&D - oraz PO i PSL,
czyli czêœæ Europejskiej Partii
Ludowej – EPP, którzy walcz¹
o wskazanie cz³onków i przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej. Komisji, która przez
kolejne piêæ lat pokieruje
nasz¹ europejsk¹ wiosk¹.
PS. 25 maja polecam uwadze
listê nr 3.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Walka nie jest skoñczona
Rozmowa z Wojciechem Olejniczakiem, europos³em i kandydatem
w wyborach z ramienia SLD-UP

Czym ró¿ni siê praca w
Parlamencie Europejskim
od pracy w polskim Sejmie?
Parlament Europejski to
zupe³nie inna polityczna rzeczywistoœæ. Tutaj nie ma polityki wizerunkowej, PR-u. Jest
nastawienie na ciê¿k¹ merytoryczn¹ pracê. Liczy siê si³a
argumentów. Umiejêtnoœæ
przekonywania do swoich
racji, zdolnoœæ do budowania
koalicji w ka¿dej - drobnej z
pozoru - sprawie. Jeœli ma siê
dobry pomys³, to mo¿na mieæ

pewnoœæ, ¿e nie zostanie on
z góry odrzucony tylko z powodu mojej przynale¿noœci
partyjnej. Sam pracujê w
dwóch wa¿nych komisjach:
rolnictwa oraz rozwoju regionalnego. Obie te komisje
odpowiadaj¹ za sprawy, na
które przypada trzy czwarte
unijnego bud¿etu. W komisji
rolnictwa pracowa³em nad
nowym kszta³tem Wspólnej
Polityki Rolnej, a w komisji
rozwoju regionalnego nad
kszta³tem polityki spójnoœci.
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W Europarlamencie nie
zasiada siê wed³ug klucza
narodowego, ale zgodnie z lini¹
œwiatopogl¹dow¹. Pan jest
cz³onkiem grupy socjalistów.
Czy mimo ró¿nic ideologicznych, pos³owie pochodz¹cy
z jednego kraju ³¹cz¹ si³y w
PE? Dzia³acie wspólnie w
interesie narodowym?
Czêsto spotykam siê z tak¹
sugesti¹: „jesteœcie Polakami,
dzia³ajcie razem”. To jednak
czêsto b³êdne rozumowanie.
Nigdy nie bêdê dzia³a³ razem
z ministrem, jeœli ten realizuje
politykê, która w mojej ocenie
jest z³a dla Polski i Europy.
Przyk³adowo, nie zgadzam siê
obecnie z ministrem rolnictwa.
Uwa¿am, ¿e jak najwiêksze
œrodki trzeba przeznaczyæ na
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, na edukacjê, s³u¿bê zdrowia, komunikacjê na
wsi itd. Minister rolnictwa chce
natomiast przeznaczyæ jak
najwiêksze œrodki na dop³aty
bezpoœrednie, co w mojej ocenie jest rozdawnictwem. Nie
mo¿na w ciemno popieraæ z³ej
polityki swojego rz¹du, bo
chodzi tu o dobro ogó³u. Ale
s¹ te¿ sytuacje odwrotne, kiedy dzia³am razem z polskim
rz¹dem, a wbrew mojej grupie
w Parlamencie Europejskim.
Jakie sukcesy zanotowa³
Pan w Brukseli?
Trzy du¿e sukcesy. Po
pierwsze - siedmioletni unijny
bud¿et. Jeszcze kilka miesiêcy
temu nie by³o pewnoœci, ¿e
bud¿et zostanie w ogóle
uchwalony. W razie fiaska negocjacji bud¿etowych Unia
funkcjonowa³aby w oparciu o
prowizoria. Pieni¹dze dla Polski by³yby zagro¿one. Jednak
dziêki twardej postawie przewodnicz¹cego Parlamentu
Europejskiego Martina Schulza, uda³o siê wynegocjowaæ
przyzwoity bud¿et dla Europy.
Dziêki grupie socjalistycznej
a¿ 23 proc. œrodków na politykê spójnoœci zostanie przeznaczonych na Europejski
Fundusz Spo³eczny, czyli miêdzy
innymi na tworzenie nowych
miejsc pracy. W tym sukcesie
mia³em te¿ swój udzia³.
Drugi sukces to nowa polityka
spójnoœci. W latach 20142020 nie bêdziemy w Polsce
wydawaæ pieniêdzy tylko na
infrastrukturê, ale równie¿ na
cele spo³eczne, na innowacjê,
na naukê. To decydowa³o siê
w³aœnie w komisji rozwoju regionalnego, w której pracujê.
Trzeci sukces to nowa
Wspólna Polityka Rolna. Nie
jest mo¿e tak innowacyjna,
jakbym sobie tego ¿yczy³, ale

daje polskiej wsi i rolnictwu
mo¿liwoœæ dalszego rozwoju.
By³y te¿ proponowane pewne
rozwi¹zania, które mog³yby
byæ problematyczne dla polskich rolników. Przekona³em
pos³ów z innych pañstw do ich
wyeliminowania. Polscy rolnicy
mog¹ spaæ spokojnie.
A sukcesy zwi¹zane z
Warszaw¹ i tzw. wianuszkiem?
Mazowszu – przede
wszystkim dziêki Warszawie –
grozi³o drastyczne obciêcie
funduszy w ramach polityki
spójnoœci. Przez ostatnie siedem lat nasz region rozwija³
siê bardzo dynamicznie. Jednoczeœnie inne regiony Europy pogr¹¿a³y siê w kryzysie.
W efekcie wysoki poziom PKB
Mazowsza spowodowa³, ¿e
nasz region zacz¹³ byæ zaliczany w Brukseli do grupy
regionów rozwiniêtych. Grozi³o
to zakrêceniem kurka z pieniêdzmi dla Mazowsza. Na
szczêœcia, uda³o siê zapobiec
temu zagro¿eniu. Regiony,
które dopiero wkraczaj¹ do
grupy regionów wysokorozwiniêtych, nadal bêd¹ mog³y liczyæ na udzia³ w œrodkach z
funduszu spójnoœci. Przez
ca³¹ kadencjê w Parlamencie
Europejskim zabiega³em o
przyjêcie takiego rozwi¹zania.
Co Pan odpowie osobom,
które zarzucaj¹ Europarlamentowi, ¿e nie podejmuje
decyzji maj¹cych bezpoœredni wp³yw na ich ¿ycie?
Proszê spojrzeæ na sprawê
ACTA. Miliony ludzi w Polsce
i w Europie protestowa³y przeciwko zamachowi na wolnoœæ
Internetu. Pod naciskiem tych
protestów polski rz¹d postanowi³ odst¹piæ od tej umowy.
Brak ratyfikacji ACTA w Polsce
niczego jednak praktycznie
nie zmienia³ z punktu widzenia
polskich internautów. Gdyby
prawo to wesz³o w ¿ycie na
poziomie europejskim i tak
ogranicza³oby wolnoœæ polskich internautów. Dopiero
odmowa ratyfikacja ACTA
przez Parlament Europejski
oznacza³a, ¿e ACTA trafia do
kosza. I tak siê ostatecznie
sta³o. Wówczas wiêkszoœæ
Europejczyków dostrzeg³a, ¿e
decyzje podejmowane w
Parlamencie Europejskim
maj¹ bezpoœrednie prze³o¿enie
na ich codzienne ¿ycie.
Jakie ma Pan wiadomoœci
dla polskich rolników?
Nazwijmy rzeczy po imieniu.
Donald Tusk poœwiêci³ polsk¹
wieœ na rzecz spe³nienia 300
mld z³ na politykê spójnoœci.
Niestety, polski rz¹d podczas
negocjacji w Brukseli zaniedba³ polsk¹ wieœ. W 2013 r.
polscy rolnicy otrzymuj¹ 3,045
mld euro rocznie na dop³aty
bezpoœrednie. Natomiast w
2014 r. bêdzie to jedynie 2,97
mld euro. Natomiast a¿ o 18%
zmniejsz¹ siê œrodki przezna-

czone na rozwój obszarów
wiejskich: do dyspozycji bêdziemy mieli jedynie 10,9 mld
euro z Brukseli. Rz¹d chce
ratowaæ sytuacjê przesuniêciami z polityki spójnoœci na
politykê roln¹. Ale taka roszada
niekorzystnie odbije siê na
Polsce powiatowej. Niestety,
PSL nie ma ca³oœciowego programu modernizacji polskiej
wsi. Nie decyduje siê na zmiany,
które pozwoli³yby rolnikom
skorzystaæ z pe³nej gamy
mo¿liwoœci, jakie przynosi
nowa Wspólna Polityka Rolna.
Przyk³adowo, rolnicy w Europie
Zachodniej bêd¹ otrzymywaæ

rekompensatê w przypadku
spadku ich dochodów. Polski
resort rolnictwa nie jest zainteresowany wdro¿eniem tego
mechanizmu! SLD sprawdzi³
siê w walce o interes polskich
rolników w Brukseli ponad
10 lat temu i sprawdza siê i
dzisiaj. Mamy ca³oœciowy
program skierowany do
obszarów wiejskich. Mamy
pomys³, jak wykorzystaæ now¹
Wspóln¹ Politykê Roln¹, aby
w sposób maksymalny s³u¿y³a
zwiêkszeniu produkcji rolnej
i poprawie jakoœci ¿ycia na
wsi.
Rozm. A. Nowak

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
6 V (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilet: 10 z³.
9 V (pi¹tek) godz. 18.30 - WyraŸ to kwiatami – warsztaty florystyczne
w ramach SZTUKAterry czyli przestrzeni sztuki. Op³ata: 55 z³.
10 V (sobota) Akademia „Dotknij sztuki” - zajêcia dla dzieci w
wieku 2,5-6 lat i rodziców.
10 V (sobota) godz. 10.00 i 11.00 - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali
Einsteini – temat: „Bzzzzz - wszystko o pszczo³ach i miodzie”. Op³ata: 30 z³.
10 V (sobota) godz. 14.00-18.00 - Dzielnica Targówek m.st. Warszawy zaprasza na Pchli Targ na Zaciszu. W programie sprzeda¿
lub wymiana rzeczy u¿ywanych i niepotrzebnych, atrakcje muzyczne
i kulinarne. DK Zacisze zaprasza na warsztaty artystyczne: bi¿uteria
z filcu dla dzieci, postacie z bajek wykonane z masy solnej, szycie
i ozdabianie torebek i sakiewek, KOLOROWA MAKIETA ZACISZA
- umieœæ swój dom na mapie Zacisza oraz gry w klasy.
10 V (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³.
14 V (œroda) godz. 17.45 - XXIX Gie³da Inicjatyw Artystycznych „Ambasady z wizyt¹ w DK Zacisze – wieczór przyjaŸni polsko-chiñskiej”.
16 V (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
16 V (pi¹tek) godz. 18.30 - Dzieñ Matki – warsztaty florystyczne
w ramach SZTUKAterry czyli przestrzeni sztuki. Op³ata: 55 z³.
17 V (sobota) godz. 19.00-23.00 - Noc Muzeów: Poci¹g do
Zacisza. W programie: Satyryczne makiety kolejowe ks. Janusza
Grygiera; pokaz filmów dokumentalnych: „Stiepan” i „Bocznica”;
Dj Wika i Miêdzypokoleniowa potañcówka; Widziane z okna
wagonu – artystyczna gra miejska; Przynieœ koszulkê, torbê
lub inny materia³ i weŸ udzia³ w warsztatach sitodruku! World
cafe – poszukiwanie kreatywnych pomys³ów; otwarcie wystawy prac plastycznych „Paleta cudów” Akademii Dotknij Sztuki
i Kartonowy poci¹g – warsztaty konstruktorskie. Wstêp wolny.
19 V (poniedzia³ek) - Z artystyczn¹ wizyt¹ w Miejskim Oœrodku
Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. „Odg³osy lata” wystawa pracowni
malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze. Koncert
Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie” oraz zespo³u wokalnoestradowego „Zaciszañska Nuta”. Miejsce: Kino w Ostrowi Mazowieckiej.
20 V (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilet: 10 z³.
22 V (czwartek) godz. 12.30 - Akademia Malucha zaprasza
na Dzieñ Matki.
23 V (pi¹tek) godz. 18.30 - Z³ote Gody. Kompozycje komunijne.
Si³a i znaczenie koloru - warsztaty florystyczne w ramach
SZTUKAterry czyli przestrzeni sztuki. Op³ata: 55 z³.
24 V (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki” – zajêcia dla dzieci
w wieku 2,5-6 lat i rodziców.
25 V (niedziela) godz. 12.00-20.00 - 6. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y
„Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim. Na profesjonalnej
scenie zaprezentuje siê oko³o pó³ tysi¹ca najm³odszych mieszkañców
Targówka. Zapraszamy na wystêpy w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
z placówek edukacyjnych i kulturalnych. W przestrzeni Parku
pojawi siê ca³e miasteczko atrakcji dla dzieci: bêd¹ zabawy i warsztaty
plastyczne, manualne, edukacyjne, gry i zabawy zrêcznoœciowe
oraz mnóstwo dobrej zabawy. Nie zabraknie malowania twarzy. A
ka¿de dziecko bêdzie mog³o wykonaæ w³asnorêcznie upominek
dla mamy z okazji Dnia Matki. Wstêp wolny.
28 V (œroda) godz. 14.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie Ko³a Sybiraków.
30 V-1 VI (pi¹tek-niedziela) - „Znamy siê (nie)tylko z widzenia”
wyjazd integracyjny grup teatralnych oraz zespo³u tañca
ludowego DK Zacisze do Kañ.
30 V (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
31 V (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³.

