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W tym roku chciałabym napisać
o samotności. Jest to coraz po-
wszechniejsza dolegliwość spo-
łeczna, bardzo często nie związa-
na z faktycznym stanem rzeczy.
Samotności doświadczają ludzie,
którzy mają innych wokół siebie
i odczuwają bolesną pustkę.

Taka samotność to choroba na-
szej cywilizacji, w której giną
gdzieś dobre relacje, wypaczają się
więzi rodzinne, przyjacielskie. Re-
lacje międzyludzkie to nie jest i ni-
gdy nie była prosta sprawa. Trzeba
budowaniu ich poświecić wiele
czasu, uwagi, troski i działań.

Ale my tego czasu nie mamy
Wybieramy więc łatwe substy-

tuty, wypełniacze czasu i prze-
strzeni wokół nas i w naszej wy-
obraźni.

Doszliśmy już przecież do tego,
że i emocji dostarczymy sobie sie-
dząc przed którymś z ekranów,
a z reguły mamy ich w domu kilka.

I tak tworzy się samotność
Bo są ludzie dla których my nie

mamy czasu, choć jesteśmy po-
trzebni i jesteśmy my, samotni
bardziej, choć jeszcze częstokroć
nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Wydawałoby się, że Maryja i Jó-
zef byli bardzo samotni w tę noc,
gdy miał narodzić się Jezus – tuła-
cze, którym odmawiano noclegu,
w momencie, gdy Maryja potrzebo-
wała schronienia, by móc urodzić.

Ale Maryja nigdy sama nie by-
ła. W tym przełomowym momen-
cie Bóg ustalił scenariusz dla na-
rodzin swojego Syna i dopilnował,

by Świętej Rodzinie niczego nie
zabrakło.

Naprawdę, gdy wydaje nam się,
że jesteśmy sami, przypomnijmy
sobie tę noc w Betlejem pod świe-
tlistą gwiazdą.

Gdy Bóg jest, dla nas, w na-
szych sercach i umysłach, samot-
ność nie istnieje.

Joanna Kania-Karmalska

Boże Narodzenie 2014
Każde Boże Narodzenie jest inne. Doświadczenia

mijającego roku oddziaływują na nasz sposób przeży-
wani tych Świąt, na refleksję i posumowania, które
zawsze Bożemu Narodzeniu towarzyszą.

Dostarczyliśmy mieszkańcom
odzież, buty oraz wózek dla dziec-

ka. Jak zwykle, gdy docieramy
do ośrodka, jesteśmy zadowoleni,

że mogliśmy pomóc w egzystencji
mieszkańców.

Serdeczne podziękowania skła-
damy:
• Przyjaciołom z Izby Celnej

za troskę i pomoc dla naszych
podopiecznych oraz
za odzież buty i maskotki.

• Pracownikom sądu za odzież.

Wózek dla Andrieja
25 listopada Żoliborskie Stowa-

rzyszenie Dom Rodzina Człowiek
przekazało dwa wózki dla Andrieja
z Ukrainy. Dostarczeniem wózków
na Ukrainę zajęła się pani Kasia
z radia Zet, która osobiście ode-
brała oba wózki z naszej siedziby.

Wózki ofiarowała na rzecz Sto-
warzyszenia pani Maria z Sycyny,
której córka jest naszą podopiecz-
ną i we wrześniu otrzymała wyma-
rzony wózek z napędem.

Serdecznie dziękujemy pani
Marii z Sycyny za przekazane
wózki, które będą służyły chłopcu,
którego rodzice muszą korzystać
ze wsparcia ludzi z innego kraju.

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Z wizytą w Bajce

Żagielek Dobroczynności
przedświątecznie

23 listopada pojechaliśmy z darami do ośrodka Bajka na war-
szawskiej Białołęce.

Radości, pokoju w sercach
i miłości wokół, w Boże

Narodzenie
i w nowym, 2015 roku

życzy swoim czytelnikom
redakcja Informatora

Żoliborza.
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

5 - 16.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Żo li bo rzan ka z uro dze nia i ak -
tu al ne go ad re su, pa ni Ali na M.
Len czew ska opi sa ła swo je barw ne
i bo ga te ży cie w ksią żce „Od Ura -
lu po Bra zy lię i nie tyl ko…”. We
wto rek, 18 li sto pa da po dzie li ła się
swo imi opo wie ścia mi z licz nie
zgro ma dzo ny mi w Bi blio te ce im.
Ha li ny Rud nic kiej go ść mi. By li
wśród nich nie tyl ko człon ko wie
ro dzi ny i pa ru przy ja ciół Au tor ki,
ale i spo re gro no czy tel ni ków „Bi -
blio te ki w Ogro dzie”. Przy by ła
rów nież pa ni An na My ciel ska
z Wy daw nic twa Szko ły Przy mie -
rza Ro dzin, któ re to wy daw nic two
opu bli ko wa ło w sta ran nej sza cie
gra ficz nej (z wie lo ma zdję cia mi),
wy peł nio ną po brze gi nie zwy kły -
mi fak ta mi, bio gra fię au tor ki.
Na ze sła niu na uczy ła się ona ję zy -

ka ro syj skie go a pod czas swe go
dwu dzie sto let nie go po by tu w Bra -
zy lii po zna ła ję zyk por tu gal ski, co
po sta no wi ła wy ko rzy stać. Po po -
wro cie na sta łe do Pol ski (na po -
cząt ku lat sie dem dzie sią tych) zo -
sta ła tłu macz ką li te ra tu ry ro syj -
skiej i por tu gal skiej. Prze kła da ła
z ję zy ka ro syj skie go utwo ry sce -
nicz ne a z por tu gal skie go pro zę.
Za swo je naj wa żniej sze osią gnię -
cie uwa ża prze kład po wie ści zna -
ko mi te go pi sa rza bra zy lij skie go
Jor ge Ama do „Do na Flor i jej
dwóch mę żów” (Wy daw nic two
Li te rac kie, 1993).

Frag men ty ksią żki „Od Ura lu
po Bra zy lię i nie tyl ko…” z we rwą
i wdzię kiem prze czy ta ła zna ko mi ta
ak tor ka An na Mi lew ska, któ ra nie
po raz pierw szy by ła go ściem Bi -

blio te ki w Ogro dzie. Praw dzi wą
ozdo bą wie czo ru był wy stęp gi ta -
rzy sty – Ma te usza Ko wal skie go
(nie spo dzian ka, o któ rej or ga ni za -
to rzy wspo mnie li w za pro sze niach),
któ ry prze pięk nie wy ko nał dwa
wal ce i „ba tu que” bra zy lij skie go
kom po zy to ra Di ler man do Re isa.
Po pro szo ny o bis za grał wir tu ozow -
ski utwór kom po zy to ra cze skie go.
Dzie więt na sto let ni wy ko naw ca (ab -
sol went ZPSM w Ko sza li nie w kla -
sie Da riu sza Schmid ta, obec nie stu -
dent Ry szar da Ba łausz ki, lau re at
wie lu kon kur sów, ostat nio 2. miej -
sca w Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie Gi ta ro wym w El che w Hisz pa -
nii) nie tyl ko wspa nia le grał, ale
cie ka wie i pięk nie mó wił o pre zen -
to wa nych utwo rach. Wzbu dził po -
dziw i sym pa tię pu blicz no ści.

Nie spo dzian ką (chy ba dość
wzru sza ją cą) – dla au tor ki i obec -
nych na spo tka niu jej dwóch có -
rek – by ły ksią żki au tor stwa Se we -
ry na Hart ma na, któ re tra fi ły
na spo tka nie z Mu zeum Ksią żki
Dzie cię cej (Bi blio te ka im. H.
Rud nic kiej jest Od dzia łem

MKD). Se we ryn Hart man, oj ciec
au tor ki (dzia dek pa ni An ny i pa ni
Wan dy), żo li bo rza nin, praw nik
z wy kształ ce nia, był urzęd ni kiem
w przed wo jen nym Mi ni ster stwie
Opie ki Spo łecz nej i li te ra tem.
Na pi sał mię dzy in ny mi kil ka ksią -
żek dla dzie ci. Oka za ło się, że
znaj du ją się one w zbio rach Mu -
zeum Ksią żki Dzie cię cej. Mi ło by -
ło po ka zać je cór ce i wnucz kom…

Spo tka nie z Au tor ką by ło wiel -
ką przy jem no ścią – za rów no dla
go ści, jak i dla or ga ni za to rów. Pa -
ni Ali na Len czew ska jest bo wiem
oso bą nie zwy kle skrom ną, spo koj -
ną i… wy twor ną (ta ce cha jest
dziś w za ni ku), o uj mu ją cym spo -
so bie by cia praw dzi wej da my. Mi -
ło by ło słu chać jej opo wie ści i ob -
co wać z oso bą peł ną po go dy du -
cha i opty mi zmu.

Au tor ka przy zna ła, że, ośmie lo -
na po wo dze niem swej książ ki bio -
gra ficz nej, za czę ła pra cę
nad książ ką ad re so wa ną do ko -
biet. Bę dzie to książ ka o mi ło -
ści… Cze ka my!

Han na Di dusz ko

Bo gac two ży cia
Szczę śli we dzie ciń stwo na Żo li bo rzu prze rwa ne wy bu chem

woj ny, wy jazd z kra ju, przy pad ko wy (i nie spo dzie wa nie dłu gi)
przy mu so wy przy sta nek we Lwo wie, zsył ka za Ural, dłu gi po wrót
(przez Gru zję i Ab cha zję) do War sza wy… Mło dość w War sza wie
znisz czo nej woj ną… Na uka, stu dia… Cia sno ta, sza rzy zna, par -
tyj ne na ci ski i bie da wcze sne go PRL -u… De cy zja o wy jeź dzie
do Bra zy lii… Lo ty awio net ką nad bra zy lij ską dżun glą… I tak da -
lej… I tak da lej…
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Rad ny se nior, Ry szard Ma zur -
kie wicz z PiS prze ło żył ter min gło -
so wa nia nad wy bo rem pre zy dium

ra dy do cza su aż bę dą mo gli być
obec ni na se sji in au gu ra cyj nej wszy -
scy no wo wy bra ni rad ni dziel ni cy.

Je den z no wo  wy bra nych rad -
nych, Kon rad Smocz ny z „Mia sto
jest Na sze # Żo li borz” po noć

udał się na kon ty nent azja tyc ki
na za słu żo ne wa ka cje po cię żkim
wy sił ku kam pa nii wy bor czej.

Miej my na dzie ję, że nie wszy scy
rad ni bę dą aż tak dba li o swój wy -
po czy nek i zde cy do wa na więk szość
zaj mie się Żo li bo rzem i je go lud -
no ścią, jak obie cy wa li w kam pa nii.

Wieść gmin na nie sie, że bę dą
kło po ty z ko ali cją, bo bur mi strzo -
wie Bu gla i Sie le wicz, naj de li kat -

niej mó wiąc, sym pa tią się nie da -
rzą.

Ostat ni mi cza sy, gdy Żo li bo -
rzem rzą dzą oso by nie ma ją ce
z dziel ni cą nic wspól ne go, słyn ny
Żo li bor ski Wer sal prze cho dzi po -
wa żny kry zys.

Ale, jak to mó wią w mo im za -
wo dzie, ca łe ży cie to kry zys z ma -
ły mi epi zo da mi bło go sta nu.

Gra barz

Obrze ża Żo li bo rza od trzech
stron świa ta z wy łą cze niem
pół noc nej in ten syw nie się za -
bu do wu ją. Ak tu al nie w oko li -
cach uli cy Po wąz kow skiej ak -
tyw nych jest 16 de we lo pe rów.

Ta kie go bo omu in we sty cyj ne go
Żo li borz nie pa mię ta od lat trzy -
dzie stych, kie dy to wła ści wie po -
wsta wał. Ska la przed się wzięć de -
we lo per skich, a w ślad za nią licz -
ba no wych żo li bo rzan sta no wi wy -
zwa nie dla dziel ni cy. Nie wy obra -
żam so bie, aby gmi na z bar dzo
ma łym bu dże tem, któ ry otrzy mu -
je „od mia sta” mia ła wziąć od po -
wie dzial ność za no we za da nia.
Ka żde osie dle to ko niecz ność wy -
bu do wa nia, bądź od re mon to wa -

nia sta rych/no wych ulic, za pew -
nie nie in fra struk tu ry i bez pie -
czeń stwa i wie le in nych.

Do nie daw na ist niał du ży pro -
blem fi nan so wy zwią za ny z od bu -
do wą uli cy Ry dy gie ra, a już w ko -
lej ce usta wia się uli ca Prza sny ska.
Nie któ re osie dla we wnątrz wy glą -
da ją jak raj skie ogro dy w nie któ -
rych miej scach ostro kon tra stu ją -
ce z ze wnę trzem. Oby nie oka za ło
się, że zdą żą się one ze sta rzeć,
zbrzyd nąć i do pie ro wte dy wto pią
się w oto cze nie.

Ka żde z tych osie dli sta no wi
od ręb ną en kla wę. Ra czej nie wi -
dzę mo żli wo ści, aby współ ist nia ły
wy mie nia jąc się i uzu peł nia jąc ba -
zę. Oba wiam się rów nież, że śro -
do wi ska rdzen ne go Żo li bo rza

i te go no wo  pow sta łe go z ra cji sła -
bej in fra struk tu ry tu i tam nie bę -
dą mia ły szcze gól ne go in te re su,
że by się wza jem nie prze ni kać.
Bra ku je łącz ni ka, któ rym mógł by
się stać tzw. Dom Kul tu ry, czy też
in sty tu cja o po dob nej funk cji, ale
no wo cze śniej szej na zwie. Wra ca -
my za tem do spra wy, któ rą śro do -
wi sko na szej ga ze ty od daw -
na wska zu je, ja ko nie zbęd ną dla
dziel ni cy, a któ ra te raz wo bec no -
wych wy zwań sta je się pa lą cą ko -
niecz no ścią. Pa nie no wy bur mi -
strzu! Mo że spodo ba się Pa nu ten
po mysł i bę dzie Pan chciał ode -
grać na praw dę istot ną ro lę dla
wspól nych in te re sów? Pro szę za -
tem po trak to wać ten po stu lat, ja -
ko ele ment Pa na pro gra mu dla
Żo li bo rza i za dzia łać w tej spra -
wie.

Ewa Za bo row ska

Żo li bor ski ob wa rza nek

Fot. UD – nic dodać…

Żoliborz – wakacje radnego
powodem przełożenia sesji
Se sja in au gu ru ją ca no wą ra dę dziel ni cy wła ści -

wie nie od by ła się.



„Ha licz” ze swa dą opo wia dał
o wiel kiej przy go dzie swo je go
dzie ciń stwa – lo cie sa mo lo tem
z Pól Mo ko tow skich do Kra ko wa,
na wią zy wał też do do świad cze nia
wy bu chu woj ny 1 wrze śnia 1939,
ma lo wa niu sym bo li Pol ski Wal czą -

cej, któ rych spod je go rę ki – jak
za pa mię tał – po wsta ło ok. 30. Był
też w gru pie, któ ra wy bi ja ła szy by
fo to gra fom eks po nu ją cym w swo -
ich wi try nach zdję cia nie miec kich
ofi ce rów. Wspo mi nał na ukę
na taj nych kom ple tach i przy go to -

wa nie do wy bu chu po wsta nia war -
szaw skie go. Dra ma tycz nie
brzmia ła je go opo wieść o kil ku na -
sto go dzin nej dro dze ka na ła mi ze
Sta re go Mia sta do Śród mie ścia.
„Ha licz” ak cen to wał też to, co
spa ja ło żoł nie rzy „Zoś ki” – czy li
bra ter stwo. Nie za bra kło wspo -
mnie nia o „wy zwo le niu”, czy li
aresz to wa niu „Ha li cza” w stycz -
niu 1945 przez NKWD.

Spo tka niu to wa rzy szy ła wspa -
nia ła opra wa – spe cjal nie ude ko -
ro wa na sa la w sym bo li kę po wstań -

czą, a tak że krót ka pre lek cja Gru -
py Hi sto rycz nej Zgru po wa nie
„Ra do sław”, któ rej ko men dant
– To masz Ka ra siń ski – prze ka zał
dy rek tor szko ły pa ni Mag da le nie
Rup niew skiej ko pię po wstań cze go
pi sma „Ba ry ka dy Po wi śla” z wier -
szem pa tro na szko ły Ja na Brze -
chwy. Wzru sza ją cy był rów nież
wy stęp chó ru „Wi wat” pod dy rek -
cją pa ni Ali cji Mos sa kow skiej; re -
per tu ar po świę co ny był hi sto rii
nie złom ne go mia sta, ja kim jest
War sza wa. To, co moc no po ru szy -
ło ser ce „Ha li cza”, to spe cjal ny
wy stęp ucznia szko ły, któ ry za śpie -
wał „Hymn plu to nu Fe lek” – nie -
zna ną pieśń ba ta lio nu „Zoś ka”,
śpie wa ną w po wsta niu war szaw -
skim, któ rą (wraz z za pi sem nu to -
wym) prze cho wał w swo im do mu
pan Hen ryk. Na za koń cze nie dy -
rek tor szko ły wspo mnia ła o chłop -
cu-bo ha te rze, Ję dr ku Szwaj ker -
cie, 11-let nim miesz kań cu Żo li bo -
rza, któ ry zgi nął pod ko niec po -
wsta nia war szaw skie go, a spo czy -
wa w kwa te rze ba ta lio nu „Zoś ka”
na Po wąz kach Woj sko wych.

Rów nież dy rek tor szko ły oce -
nia ła spo tka nie bar dzo po zy tyw -
nie. – Wśród obec nych go ści moż -
na by ło do strzec nie tyl ko
uczniów, ich ro dzi ców, ale rów -
nież miesz kań ców Żo li bo rza, któ -
rzy ze wzru sze niem słu cha li opo -
wie ści, wspo mnień bo ha te ra wie -
czo ru, o dzie ciń stwie, ży ciu pod -

czas po wsta nia oraz wal ce z oku -
pan tem.

Spo tka nie oka za ło się nie za po -
mnia ną lek cją hi sto rii, lek cją
o po nad cza so wych war to ściach
ta kich jak od wa ga, bo ha ter stwo;
lek cją po ko ry i pa trio ty zmu,
wspo mnie niem o lu dziach, któ rzy
z po świę ce niem, w po czu ciu od -
po wie dzial no ści za Pol skę wal czy -
li za jej wol ność pod czas po wsta -
nia war szaw skie go. Któ rzy nie za -
wa ha li się sta nąć w sze re gu, go to -
wi za pła cić naj wy ższą ce nę, czu jąc
się od po wie dzial ni za wy cho wa nie
mło dzie ży i są to praw dzi wi pa -
trio ci. Spo tka nia z bo ha te ra mi ta -
ki mi jak pan Hen ryk, da ją nam,
na uczy cie lom, mo żli wość prze ka -
zy wa nia mło de mu po ko le niu naj -
wy ższych war to ści na ro du ta kich
jak nie pod le głość, któ re ja ko
szko ła po win ni śmy prze ka zy wać
i pie lę gno wać.

Pa ni Rup niew ska do da ła:  –
Dru gim bo ha te rem wie czo ru był
An drzej Szwaj kert, jed en z naj -
młod szych po wstań ców War sza wy,
któ ry spo glą dał na ze bra nych go -
ści z przy go to wa nej przez uczniów
szko ły pre zen ta cji. Szko ła wy stą pi -
ła bo wiem z ini cja ty wą opie ki
nad gro bem po le głe go pod czas
walk po wstań czych na Żo li bo -
rzu 11-let nie go „Ję dru sia”.

Py ta na o kon ty nu ację w szko le
te go ty lu otwar tych spo tkań dla
miesz kań ców Żo li bo rza po wie -
dzia ła: – Jak naj bar dziej. Pla nu je -
my cy klicz ne spo tka nia z cie ka wy -
mi, war to ścio wy mi ludź mi za rów -
no dla spo łecz no ści szkol nej, jak
i dla miesz kań ców Żo li bo rza,
utrzy ma ne w te ma ty ce po wstań -
czej. W stycz niu pla nu je my spo -
tka nie z twór ca mi fil mu „Po wsta -
nie war szaw skie”, na któ re już
ser decz nie wszyst kich za in te re so -
wa nych za pra szam. W pla nach
ma my rów nież in ne ini cja ty wy
utrzy ma ne w du chu pa trio ty zmu
m.in. pik nik hi sto rycz ny czy tur -
niej pił kar ski im. Ję dru sia Szwaj -
ker ta.

Py ta ny o wi zy tę w żo li bor skiej
szko le „Ha licz” po wie dział: – By -
łem zdu mio ny opra wą ca łe go spo -
tka nia i tym, że przy szło na nie ty -
le osób. To by ło im po nu ją ce. Po -
do ba ła mi się ta szko ła, że by ła
przy jem na i za dba na. Oby wszyst -
kie szko ły ta kie by ły. A wy stęp
chó ru i te go chłop ca był fe no me -
nal ny – pod kre śla. War to wspo -
mnieć, że „Ha licz” otrzy mał
od dzie ci z kla sy I B gra fi kę z Pol -
ską Wal czą cą, któ rą opra wił
w ram kę i z du mą po wie sił w swo -
im do mu na ścia nie.

Ja ro sław Wró blew ski
Fot.Krzysz tof Rup niew ski

Spo tka nie z bo ha te rem

25 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej nr 92 przy ul. Prza sny skiej
od by ło się spo tka nie z Hen ry kiem Koń czy kow skim ps. „Ha licz”,
żoł nie rzem Har cer skie go Ba ta lio nu Ar mii Kra jo wej „Zoś ka”. Pan
Hen ryk jest rów nież bo ha te rem książ ki pt. „Zoś ko wiec” – Książ -
ki Hi sto rycz nej Ro ku 2014, opi su ją cej je go lo sy na tle po ko le -
nia, któ re doj rze wa ło w oku po wa nej War sza wie. W spo tka niu
wzię ło udział ok. 200 osób.

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli – czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli.
To właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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W prze szło ści po dej mo wa no
już pró bę utwo rze nia ta ko we go
urzę du, któ rym miał kie ro wać
Bar tosz Ar łu ko wicz, lecz zmie nił
on po glą dy po li tycz ne z le wi co -
wych, na li be ral no -kon ser wa tyw -
ne i skoń czy ło się na ni czym.
Wszedł on w bu ty mi ni stra zdro -
wia, ma jąc do dys po zy cji do brą
pen sję, se kre tar ki, wy god ne fu ry
z kie row ca mi.

Je go nie udol ne za rzą dza nie do -
pro wa dzi ło do ol brzy mich ko le jek
przed przy chod nia mi, od go dzin
po ran nych do wie czo ra, w któ rych
ocze ku ją bied ni, cho rzy lu dzie,
eme ry ci i ren ci ści, aby do stać się
do le ka rza spe cja li sty po wie lo -
mie sięcz nym ocze ki wa niu.

W słu żbie zdro wia jest brak cią -
gło ści le cze nia, pa cjen ci trak to wa -
ni są przed mio to wo, le cze nie pa -
cjen ta nie opła ca się szpi ta lo wi,
le ka rze są prze pra co wa ni, zda rza -
ją się czę sto błę dy le kar skie. Ar łu -
ko wicz nie ma po my słu na re for -
mo wa nie słu żby zdro wia, mi ni -
ster, któ ry za nic ma nie tyl ko

zdro wie, ale i ży cie lu dzi. Ostat ni
je go pro jekt to jak w cią gu 7,5 mi -
nu ty roz po znać ra ka u cho re go
pa cjen ta (pro jekt ten zo stał to tal -
nie skry ty ko wa ny przez spe cja li -
stów).

Oso ba cho ra, wy klu czo na, nie
uczest ni czy w ży ciu go spo dar -
czym, po li tycz nym i kul tu ral nym,
bo nie ma na to sił, zdro wia, cza su
i mo żli wo ści. Trwa na mar gi ne sie
ży cia spo łecz ne go.

Jest to bar dzo sze ro ki mar gi -
nes. Da ne są roz bież ne, bo za leż -
ne od przy ję tych kry te riów – naj -
czę ściej sza cu je się, że jest to
od 10 do 30 pro cent spo łe czeń -
stwa. Do daj my jesz cze, że za le d -
wie kil ka lat te mu po nie udol -
nych, do tkli wych re for mach go -
spo dar czych, wa dli wie przy go to -
wa nych i wpro wa dzo nych przez
po przed nie rzą dy.

We dług da nych GUS -u po -
nad 55 pro cent spo łe czeń stwa ży -
ło po ni żej mi ni mum so cjal ne go,
czy li po ni żej sta nu za spo ko je nia
pod sta wo wych po trzeb, dla te go

po więk sza ła się licz ba osób wy -
klu czo nych.

Od tam tej po ry spo ro się zmie -
ni ło – część osób ży ją cych w nie -
do stat ku, wy je cha ła za chle bem
za gra ni cę, spa dło bez ro bo cie,
wzro sły nie co pła ce i do cho dy
lud no ści, co istot ne, zmie ni ła się
ta kże at mos fe ra w kra ju i o pew -
nych nie wy god nych spra wach
wol no już mó wić i pi sać na wet
w me diach głów ne go nur -
tu III RP.

Uka za ły się w pra sie ró żne wy -
wia dy ze spe cja li sta mi ba da ją cy mi
kwe stie wy klu czo nych. Nie któ rzy

z nich, w szcze gól no ści po li ty cy,
pro blem ten spro wa dza ją do in dy -
wi du al nej wi ny po szcze gól nych
osób, a nie do mier ne go za rzą -
dza nia pań stwem i nie spra wie dli -
we go dzie le nia do cho du na ro do -
we go. Bo nie chcą kry tycz nie oce -
niać rzą dzą cych.

Wy gra ni za zdro śnie strze gą
swo ich przy wi le jów, prze gra ni po -
pa da ją w dal szą sta gna cję i wy klu -
cze nie.

Na si la się zja wi sko no wych nę -
dza rzy, bez ro bot nych, bez dom -
nych po eks mi sjach, gdyż pań stwo
nie jest w sta nie za pew nić dla
nich ta nich miesz kań so cjal nych.
Na uli cach na sze go mia sta co raz
wię cej wi dać bez dom nych, że bra -
ków, no cu ją cych na dwor cach,
w ka na łach i po bli skich miej skich
ogród kach dział ko wych. Bę dzie

to rze sza lu dzi nie wąt pli wie zna -
czą ca i wzra sta ją ca.

To, co jest po cie sza ją ce, to zmia na
men tal no ści no wych elit sa mo rzą do -
wych na spo sób my śle nia bar dziej
pro spo łecz ny i po wol ne od cho dze -
nie od skom pro mi to wa ne go fun da -
men ta li zmu ryn ko we go. Zau wa ża ją
to na wet nie któ rzy po sło wie, że nie
da się dłu żej w ten spo sób rzą dzić,
pro mu jąc wy łącz nie bo ga ce nie się
wą skiej gru py uprzy wi le jo wa nych.

Czy uda się stwo rzyć po li ty kę
na praw dę rów nych szans (a przy -
naj mniej tro chę rów niej szych)
– po ka żą naj bli ższe 4 la ta i układ
sił w po li ty ce oraz to, czy no wi wy -
brań cy sa mo rzą do wi stwo rzą do -
sta tecz ne sil ne i zor ga ni zo wa ne
lob by spo łecz nych ra cjo na li stów,
po nie waż z ich pro gra mów wy -
bor czych, to wy ni ka ło.

Ta de usz Ce gieł ka

Gdy by ja kiś pol ski rząd na po wa żnie chciał się za brać do wal -
ki z wy klu cze niem spo łecz nym, to w miej sce nie wy dol nych
i nie wy star cza ją cych DOPS -ów mu siałby stwo rzyć wiel ki urząd.
A i te go by ło by za ma ło…

Ko niecz ność za bu do wy te go re -
jo nu War sza wy po wsta ła wio -
sną 1916 r., kie dy po opusz cze niu
mia sta przez ro syj skie go za bor cę,
ów cze sne je go wła dze (ma gi strat)
zle ci ły gru pie miej sco wych ar chi -
tek tów opra co wa nie pro jek tu per -
spek ty wicz ne go roz wo ju ca łe go
mia sta. Ko niecz ność te go ro dza ju
opra co wa nia wy ni kła ze znacz ne -
go roz sze rze nia do tych cza so wych
gra nic i ob sza ru mia sta oraz li kwi -
da cji ist nie ją cych ogra ni czeń za -
bu do wy na ob sza rze po trój ne go
pier ście nia ro syj skich for ty fi ka cji.

Wspo mnia ne opra co wa nie, na -
zwa ne „Szki cem wstęp nym pla nu
re gu la cyj ne go m.st. War sza wy” zo -

sta ło za koń czo ne w grud niu 1916
r. Au to ra mi czę ści do ty czą cej Żo -
li bo rza by li ar chi tek ci An to nii Ja -
wor nic ki i Jó zef Jan kow ski. Pro -
jek tan ci na wią za li do za bu do wy
wil lo wej Żo li bo rza po wsta łej
w koń cu XVIII wie ku, po ło żo nej
na skar pie, w bli skim są siedz twie
Wi sły, któ ra choć wy bu rzo na
przez Ro sjan w wy ni ku de cy zji bu -
do wy Cy ta de li, a na stęp nie ota -
cza ją cych ją for tów, głów nie w po -
ło wie XIX w., to pa mięć o niej by -
ła cią gle ży wa. W pro jek cie na wią -
za no do prze bie gu ist nie ją cych
w tym miej scu ulic, jak np. Śmia łej
oraz prze ci na ją cej ją Ży znej
(obec nie Mie ro sław skie go).

W 1918 ro ku, któ ry wy zna czał
osta tecz ne za koń cze nie dzia łań
wo jen nych i od zy ska nie przez Pol -
skę nie pod le gło ści, War sza wa
prze ję ła funk cję sto li cy pań stwa
i wy ni ka ją cą z niej po trze bę roz -
bu do wy cen tral nych or ga nów ad -
mi ni stra cji pań stwo wej. Do ty czy ło
to zwłasz cza licz nych in sty tu cji
woj sko wych, któ re wy ma ga ły za -
trud nie nia sze ro kiej ka dry ofi ce -
rów, po cho dzą cych ze wszyst kich
trzech za bo rów. Ofi ce ro wie ci by li
przy mu so wo za kwa te ro wy wa ni
w za gęsz czo nych już po nad mia rę,
w efek cie na pły wu uchodź ców
z so wiec kiej Ro sji, miesz ka niach
pry wat nych.

Jó zef Pił sud ski peł nią cy wów -
czas funk cję Na czel ni ka Pań stwa,
wśród wie lu wa żnych spraw two -

Historia Żoliborza
Oficerskiego

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że mi mo ist nie nia wie lu opra co -
wań hi sto rii na szej dziel ni cy, przy tła cza ją ca więk szość współ -
cze snych żo li bo rzan nie zna ge ne zy po wsta nia jej naj star szej
czę ści, ja ką nie wąt pli wie jest Żo li borz Ofi cer ski (na zy wa ny w la -
tach dwu dzie stych ubie głe go wie ku „Ko lo nią Ofi cer ską”).

dokończenie na stronie 7

Musimy walczyć
z wykluczeniem społecznym

Codzienna kolejka głodnych
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596
·PROBLEM Z Mieszkaniem Zadłużonym
/ problemem Eksmisji – Komornik / z Lokatorem
/ Proszę o tel. 500-205-923

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gazowe z uprawnieniami instalacja i dozór,
przeróbki elektryczne i hydrauliczne 602-362-911

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa okien PCV. 796-698-555
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46
·Pilnie zatrudnię panią do sklepu z odzieżą
używaną. Praca w Warszawie, dzielnica Żoliborz.
Cv z dopiskiem Żoliborz proszę przesyłać na
adres mailowy: office@nous.org.pl

FAUNA I FLORA
·SKLEP ZOOLOGICZNY NOWO OTWARTY
ELBLĄSKA 10. KARMY DLA ZWIERZĄT;
AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA I MORSKA
T. 791-778-838; 692-848-002

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328
·OBRAZY, PLATERY, PORCELANĘ ORAZ INNE
KUPIĘ 501-050-948
·ZNACZKI, POCZTÓWKI, MONETY, MEDALE
ORDERY ZA GOTÓWKĘ 516-400-434

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
Drobne nadasz przez internet!

www.echodrobne.pl
Najbliższe wydanie 30.01,

potwierdzenie wpłaty należy
przesłać do 26.01

e-mailem: drobne@gazetaecho.pl
do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz
(Partners) ul. Sady Żoliborskie 13A,

tel. 22 663-83-01

Nie bę dzie szko dli wej ko ali cji
Plat for ma plus Pro jekt Żo li borz.
Dla cze go?

W ostat nich wy bo rach PiS i PO
zre mi so wa ły, ma ją po osiem man -
da tów. W 21-oso bo wej ra dzie Żo -
li bo rza po zo sta łe pięć man da tów
po dzie li ły mię dzy so bą Mia sto
Jest Na sze#Żo li borz i Pro jekt
Żo li borz. MJN#Ż zdo był wię cej
gło sów, ale to Pro jekt zdo był o je -
den man dat wię cej.

W 2015 roku przed PO dwie
elekcje prezydencka
i parlamentarna

Oby dwie PO prze gra. No po -
wiedz my ostro żnie, że tę dru gą
par la men tar ną elek cję prze gra.

Czy war to kon stru ować za rząd
dziel ni cy, opie ra jąc się o więk -
szość 1 – słow nie jed ne go – gło su?

Nie war to! Szcze gól nie wte dy,
gdy chce się to zro bić z for ma cją,
któ ra rzą dzi mia stem i świa tem

już dwie ka den cje, i za czy na to
być już wi docz ne w son da żach.
Rów nia po chy ła.

Po wy ższe uwa gi do ty czą rów -
nież po my słu na ko ali cję PiS
z Pro jek tem Żo li borz.

Więk szość opar ta o je den
głos? Sła by po mysł

Po wy ższe uwa gi do ty czą rów -
nież po my słu na ko ali cję PO
z MJN#Ż plus ktoś z bro dą z PiS.

Po wo li za czy na kieł ko wać
w gło wie sza lo ny po mysł: PiS plus
PO? Nie ma in ne go wyj ścia?
Stop, prze rwij my ten hor ror.

Daj my so bie czas, 
czas do na my słu

Rad ny se nior Ry szard Ma zur -
kie wicz, na pod sta wie par. 19
pkt. 6 Sta tu tu m.st. War sza wy
z 14.10.2014 r., ogło sił prze rwę
w ob ra dach do 19 grud nia 2014.

Grze gorz Hle bo wicz

Żo li borz 2015–2018
Zmia na czy kon ty nu acja? Od ra zu od po wia dam: zmia na.

GALERIA ŻOLIBORZ ZAPRASZA:
12.12 (piątek)  od godz. 17.30 WIGILIA SĄSIEDZKA organizowanA przez żoliborskie Partnerstwa oraz OPS. W

programie dzielenie się opłatkiem, wieczór kolęd oraz poczęstunek (1 piętro).
W dniach 12-14 grudnia – Jarmarki Artystyczne: rękodzieło, ceramika, wyroby artystyczne.
Od 17 do 23.12 zapraszamy na Świąteczne Zielone Jarmarki, na parterze i 1 piętrze, gdzie będzie miasteczko

Świętego Mikołaja, mikołajowa poczta oraz wiele atrakcji dla dzieci od 12.00 do 18.00
W piątek 19 grudnia zespół GAMBIT będzie grał gwiazdkowe Przeboje (1 piętro)
W sobotę 20 grudnia – Jezioro Łabędzie (trochę na wesoło) – pokazy i nauka tańca, wspólna zabawa (1 piętro)
Więcej informacji na www.facebook.com/galeriazoliborz oraz na plakatach.
Galeria Żoliborz, ul. Broniewskiego 28, 1 piętro.

– Mi ne ral ność to ter min czę sto
spo ty ka ny w opi sach win.

– Fak tycz nie, mi ne ral ne bądź ka -
mien ne niu an se to czę ste ce chy
trun ku.

– Czym wła ści wie jest?
– Tak na praw dę to ter min

umow ny. Nie jest to stric te okre -
ślo ny zwią zek che micz ny, ale po łą -
cze nie es trów, mi ne ra łów śla do -
wych, jo nów po zio mu kwa so wo ści
i al ko ho lu. Ca łość tych cech mo żna
okre ślić ja ko mi ne ral ność wła śnie.

– Jak za tem ją wy kryć?
– War to roz po cząć swą przy go dę

z mi ne ral no ścią od de gu sta cji win
zna nych z mi ne ral ne go cha rak te ru.
To z pew no ścią po mo że od kryć tą
ce chę w in nych trun kach.

– Ja kie to wi na?
– Cho cia żby fran cu skie Cha blis

– ten ro dzaj Char don nay mo żna
okre ślić ja ko kre do wy. In ną mi ne -
ral ność od kry je my w nie miec kich
Rie slin gach – tu mo że my ją za kla -
sy fi ko wać ja ko ka mien na lub łup -

ko wa. Cie ka wą od mia ną mi ne ral -
no ści od naj dzie my w ga li cyj skich
Al ba rin ho – mo żna je okre ślić ja ko
sło ne.

– Czy mo żna za tem po sta wić te -
zę, że mi ne ral ność to ró żne od mia -
ny ka mien nych niu an sów?

– Nie do koń ca. To znacz nie
szer sze po ję cie. To nie tyl ko skła -
do we sma ku: po cząw szy od mo -
krych ka mie ni, przez mi ne ra ły ska -
ło twór cze, naf tę, jod, po sło ność
mor skiej wo dy. Mi ne ral -
ność to też – mo żna by
rzec – od czu cie więk -
szej kon cen tra cji,
bo gat szej tek stu ry
wi na.

– Czy mi ne ral ność wy stę pu je
je dy nie w bia łych wi nach?

– Mo że my ją od kryć cho -
cia żby we wło skich San gio ve -
se, np. Chian ti czy Bru nel lo
bądź Ros so di Mon tal ci no.
Tu mi ne ral ność mo żna okre -
ślić ja ko gli nia stą bądź be to no -
wą. In nym przy kła dem jest
żwir ko we fran cu skie Bor de aux.
Ale fak tem jest, że mi ne ral ne nu ty
są ła twiej sze do zdia gno zo wa nia
w bia łych trun kach.

– Czy li w bia łych wi nach jest jej
wię cej?

– Nie ko niecz nie. Po pro stu
w czer wo nych mo że być np. za ma -
sko wa na ta ni na mi. Garb ni ki są in -
ten syw ną ce chą wi na, któ ra po tra fi
przy kryć mi ne ral ność i utrud nić jej
wy kry cie.

– Cze mu wła ści wie słu ży mi ne -
ral ność? Sko ro jest tak od mien na
w ró żnych wi nach…

– Po ma ga w spre cy zo wa niu te go,
co nam w wi nie pa su je. Nie wszyst -
kie nu ty da się jed no znacz nie okre -
ślić mia nem owo co wo ści, ziół,
przy praw, nut ru sty kal nych czy aro -
ma tów od zwie rzę cych. Cza sem tą

ce chą jest wła śnie mi ne ral ność.
Gdy wy czu wa my kre dę (np.
w cha blis), krze mień (cho cia żby
w san cer re) lub sło na wy po -
smak, jak w bia łych wi nach

z Ga li cji. Pod tym od czu ciem
ka mien ne go chło du, kry sta -
licz nej czy sto ści kry je się

mi ne ral ność.
– Czy u Pa na w skle -

pie od naj dzie my mi -
ne ral ne wi na?

– Jak naj bar -
dziej. Ser decz nie

za pra szam.

Oskar Langridge
prowadzi 

Piwnicę z winami 
przy ul. Mickiewicza 30

MI NE RAL NOŚĆ

Mineralność to zarówno aromat wina, jak również jego
tekstura i posmak
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rzą ce go się kra ju, do strzegł rów -
nież i ten pro blem, któ ry prze cież
do ty kał ofi ce rów, wśród któ rych
więk szość sta no wi li je go to wa rzy -
sze z okre su wal ki o nie pod le -
głość. Je sie nią 1921 r. wy dał roz -
kaz dwóm swo im bli skim współ -
pra cow ni kom: praw ni ko wi gen.
Ja ku bo wi Krze mień skie mu oraz
in ży nie ro wi bu dow la ne mu płk
Mie czy sła wo wi Dą brow skie mu
sku tecz ne go roz wią za nia pro ble -
mu miesz ka nio we go ofi ce rów.
Zgod nie z pa nu ją cą wów czas ten -
den cją za pro po no wa li oni roz wią -
za nie w po sta ci utwo rze nia spół -
dziel ni bu dow la no-miesz ka nio -
wej, ja ko naj tań szej for my bu do -
wy miesz kań. Na ze bra niu za ło ży -
ciel skim. 27.10.1921 r. za twier -
dzo no sta tut Spół dziel ni oraz wy -
bra no za rząd i ra dę nad zor czą.
Spół dziel nia pod na zwą „Miesz -
ka nio we Sto wa rzy sze nie Spół -
dziel cze Ofi ce rów” (MSSO) zo -
sta ła wpi sa na przez Sąd Re je stro -
wy 11.11.1921 r. pod nu me -
rem 58.

Wska za nie lo ka li za cyj ne władz
miej skich dla Spół dziel ni obej mo -
wa ło ob szar za chod niej espla na dy
(przed po la) Cy ta de li, po ło żo ny
wpraw dzie na skar pie, lecz ma ło
atrak cyj ny ze wzglę du na ist nie nie
na nim dwóch for tów, a ta kże od -
cię cie od mia sta sze ro kim pa -
smem to rów ko le jo wych. Przy stą -
pio no do spo rzą dze nia szcze gó ło -
we go pro jek tu roz pla no wa nia
przy dzie lo nych te re nów, a zwłasz -
cza ich po dzia łu na par ce le bu -
dow la ne (ory gi nał te go pla nu za -

cho wał się w zbio rach Spół dziel -
ni). Pro jekt zle co no Ka zi mie rzo wi
Toł łocz ko, któ ry za pro po no wał
po dział te re nów na du że par ce le
(w więk szo ści po wy żej 1000 m2),
zgod nie z ów cze sną mo dą
na „mia sta ogro dy”. W wy ni ku po -
dzia łu uzy ska no ok. 300 par ce li,
co z ko lei wy zna cza ło licz bę przy -
ję tych do ma ja 1922 r. człon ków
Spół dziel ni. War to wspo mnieć, że
w 1924 r. na li ście człon ków 38%
sta no wi li ofi ce ro wie wy ższych
stop ni (ge ne ra ło wie, puł kow ni cy
i pod puł kow ni cy) szcze gól nie za -
słu że ni w wal kach o od zy ska nie
nie pod le gło ści. By ło wśród nich
aż 33 ge ne ra łów oraz wie lu puł -

kow ni ków, któ rzy wkrót ce zo sta li
awan so wa ni na ge ne ra łów. Jak
wie lu wy bit nych, szcze gól nie za -
słu żo nych dla kra ju po sta ci by ło
człon ka mi MSSO świad czy fakt,
że oprócz Jó ze fa Pił sud skie go (nr
rej. 265), człon ka mi Spół dziel ni
by ło ta kże 46 dal szych osób wy -
mie nio nych w Wiel kiej En cy klo -
pe dii PWN, w tym tak zna nych jak
ge ne ra ło wie: Wła dy sław An ders,
gen. Ste fan Grot -Ro wec ki, Jó zef
Hal ler i Lu cjan Że li gow ski.
Znacz na część tych człon ków wy -
bu do wa ło tu do my i w nich miesz -
ka ła do 1939 r.

Akt no ta rial ny za ku pu grun tów
dla Spół dziel ni obej mo wał ob szar

ogra ni czo ny uli ca mi: Za jącz ka,
Fe liń skie go, Kra siń skie go, Ka -
niow ską i Cy ta de lą o łącz nej po -
wierzch ni 54 ha 6651 m2, z cze go
od płat nie 32 ha 1683 m2 z prze -
zna cze niem na bu dow nic two
miesz ka nio we oraz 22 ha 4968 m2

nie od płat nie z prze zna cze niem
na uli ce i pla ce.

Dzię ki ener gii pierw szych pre -
ze sów Spół dziel ni, po 8 mie sią -
cach od da ty jej po wsta nia (18 lip -
ca 1922 r.), wmu ro wa no ka mień
wę giel ny w fun da men ty bu dyn ku
sze re go we go dla 7 ro dzin
przy ul. Czar niec kie go 11–23,
a w 1924 r. od da no do użyt ku du -
ży bu dy nek Ho te lu Ofi cer skie go

przy pla cu In wa li dów 10. Oprócz
do mi nu ją cej za bu do wy jed no ro -
dzin nej, Spół dziel nia od da ła
do użyt ku w 1928 r. tzw. dom 24-
ro dzin ny przy ul. Mic kie wi cza 20
oraz w 1931 r. dom 46-ro dzin ny
przy pl. In wa li dów 4/6/8. W wy ni -
ku bra ku więk sze go za in te re so wa -
nia człon ków bu do wą do mów
wie lo miesz ka nio wych, Spół dziel -
nia by ła zmu szo na do od sprze da -
ży par ce li prze zna czo nych
pod wy so ką za bu do wę in nym in -
we sto rom. Naj więk szą par ce lę
po za chod niej stro nie ul. Mic kie -
wi cza, łącz nie z czę ścią pla ców In -
wa li dów oraz Wil so na, od sprze -
da no Za kła do wi Ubez pie czeń
Pra cow ni ków Umy sło wych (obec -
ny ZUS), któ ry w la -
tach 1931–1933 wy bu do wał ciąg
czte ro-, a czę ścio wo pię cio kon dy -
gna cyj nych do mów, in spi ro wa -
nych przez Mi ni ster stwo Pra cy
i Opie ki Spo łecz nej w ra mach
pro gra mu bu do wy miesz kań o ni -
skich czyn szach.

Do wy bu chu II woj ny świa to wej
Spół dziel ni uda ło się zre ali zo wać
pra wie cał ko wi tą za bu do wę bę dą -
cych w jej po sia da niu te re nów,
z wy jąt kiem du żej par ce li prze zna -
czo nej do wy so kiej za bu do wy
po po łu dnio wej stro nie pl. In wa li -
dów, (obej mu ją cej czę ścio wo
ul. Mic kie wi cza i Czar niec kie go)
oraz par ce li ode bra nych człon kom
wsku tek ich nie przy stą pie nia
do bu do wy przy ul. Li sa -Ku li oraz
par ce li re zer wo wa nej dla Mar szał -
ka Pił sud skie go, a na stęp nie je go
ma łżon ki par ce li przy ul. Czar -
niec kie go. Te nie za bu do wa ne par -
ce le zo sta ły ode bra ne Spół dziel ni
w la tach 1947–1950 w wy ni ku tzw.
de kre tu Bie ru ta i póź niej za bu do -
wa ne wie lo ro dzin ny mi bu dyn ka mi
miesz kal ny mi przez ów cze sny Za -
kład Osie dli Ro bot ni czych
(ZOR).

Oso by za in te re so wa ne dal szy mi
szcze gó ła mi po wsta nia i roz wo ju
Żo li bo rza Ofi cer skie go od sy łam
do wy da nej przez Spół dziel nię
Bu dow la no -Miesz ka nio wą „Żo li -
borz”, kon ty nu ato ra MSSO,
książ ki mo je go au tor stwa pt.
„W ser cu Żo li bo rza”.

Wła dy sław Kle pacz

dokończenie ze strony 5
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