
Problem jest w tym, że zbyt ma-
ło doceniamy ten Boży dar na co
dzień. Bo Zmartwychwstanie jest
z nami każdego dnia, w każdej
minucie naszego życia, którą od-
mierza nam Opatrzność Boża.

Syn Boży przybył na świat i stał
się człowiekiem, takim jak my.
Ale był całkowicie niewinny, bez
grzechu i słabości, poza jedną
– czysto fizycznym ciałem.

Podzielił z nami pełne trudów
i cierpień życie, choć nie musiał.
Dał się umęczyć i ukrzyżować,
przyjął torturę najgorszą z możli-
wych, powolne umieranie w męce,

choć nie musiał. Mimo straszliwe-
go lęku, jaki opanował go
w Ogrójcu, lęku dobrze nam zna-
nego, który powoduje, że ucieka-
my, ratujemy własne życie, walczy-
my o przetrwanie, On nie uciekł.

Stawką było zbawienie każdego
z tych, którzy żyli, żyją, żyć będą.
On wiedział, że jest jedynym, któ-
ry może tego dokonać.

Ofiara niewinności, Syna Bożego,
otworzyła drogę do Ojca, do Nieba
wszystkim, którzy zrozumieją, czym
jest ta ofiara największej miłości
i żądanie Boga, byśmy jego i siebie
nawzajem tą miłością obdarzali.

Chrystusowa miłość jest naszym
zadaniem, zadaniem Zmartwy-
chwstania.

W każdej Eucharystii otrzymu-
jemy właśnie ten duchowy przy-
smak, ofiarowującego siebie Je-
zusa, który ma nam, grzesznikom
pomagać w dorastaniu do miłości
Bożej. A jest to miłość, w której
zapominamy o sobie, w której
wielbimy Boga i kochamy bez
wyjątku wszystkich, którzy są wo-
kół nas.

Teraz, jak co roku, idziemy
na spotkanie Zmartwychwstania.
W jakikolwiek sposób przemie-
rzamy tę drogę, pamiętajmy, że
Zmartwychwstanie jest w nas
i tylko tam możemy je odnaleźć.

Radosnych, pełnych rodzinne-
go szczęścia Świąt Wielkiej Nocy
życzy Państwu redakcja Informa-
tora Żoliborza.

Joanna Kania-Karmalska

Zmartwychwstanie
dla każdego

Postulat Komitetu Obywatel-
skiego

Rada Dzielnicy-Gminy Żoliborz,
pierwszej kadencji wolnego samo-
rządu terytorialnego 1990–1994 ro-
ku dokonała zmian nazw szeregu

ulic żoliborskich z własnej inicjaty-
wy lub na wniosek różnych środo-
wisk społecznych.

Postulat w sprawie zamiany na-
zwy ulicy Stołecznej na ks. Jerze-
go Popiełuszki zgłosił jeszcze

w 1990 roku Żoliborski Komitet
Obywatelski „Solidarność”, z któ-
rego wywodziła się większość rad-
nych. Członkowie ŻKO „Solidar-
ność” chcieli w ten sposób uhono-
rować pamięć i imię zamordowa-
nego kapłana. Wybór padł na uli-
cę Stołeczną, przebiegającą w bli-
skiej odległości od kościoła Św.
Stanisława Kostki, w którym ks.
Jerzy pracował. Natychmiast jed-
nak uaktywnili się przeciwnicy
nadania ulicy nowej nazwy, sku-
pieni wokół Rady Osiedla Żoli-
borz III WSM. Konsekwentne
przeciwdziałanie i publiczne pro-
testy wyrażane w różny sposób,
spowodowały brak zdecydowania
ze strony Komisji ds. Nazewnic-
twa Ulic Rady Dzielnicy-Gminy
Żoliborz, która przez 2 lata odsu-
wała podjęcie decyzji w tej spra-
wie. W lutym 1993 roku pojawił

się pomysł nadania imienia ks. Je-
rzego Popiełuszki parkowi przed
kościołem św. Stanisława Kostki.
To z kolei wywołało ostry protest
zarówno Żoliborskiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”,
jak i Służb Społecznych przy
Sanktuarium Żoliborskim.

Sprawa zmiany nazwy ulicy Sto-
łecznej na ks. Jerzego Popiełuszki
wróciła pod obrady Żoliborskiej
Komisji ds. Nazewnictwa Ulic 9
kwietnia 1993 roku na skutek po-
nownego wystąpienia w tej spra-

Ulica ks. Jerzego Popiełuszki
– historia nazwy

Rada postanowiła wystąpić do Prezydenta Warszawy o zgodę
na zmianę nazw ulic: Stołecznej na Księdza Jerzego Popiełuszki
i Juliana Marchlewskiego na odcinku od granicy Żoliborza
do Placu Grunwaldzkiego na Aleję Jana Pawła II.
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Fot. Monolith

Jak niczym w życiu, poza samym życiem, Zmartwychwstaniem
zostaliśmy obdarowani wszyscy, bez wyjątku.
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Bez żadnego dęcia i wiadomo
dlaczego. Trzy dni temu zmarł pa-
pież, ogłoszono narodową żałobę,
pora na fetę była nieodpowiednia.
Chorobę Ojca Świętego przeży-
waliśmy od tygodni, zaciskaliśmy
pięści tak samo, jak w ten majowy
dzień 1981 r. po zamachu na pla-

cu św. Piotra. Po cudownym oca-
leniu, wydawało się nam, że jest
nieśmiertelny, ale u progu wio-
sny 2005 r. wrócił strach o życie
papieża. Żyliśmy w udzielającej
się nam coraz bardziej atmosferze
lęku. Komunikaty medyczne
z Rzymu nie nastrajały Polaków

pozytywnie, panowało przygnę-
bienie. Brak dobrych informacji,
a wręcz złe wiadomości o ciągłym
pogarszaniu się Jego stanu zdro-
wia powodowały, że byliśmy nie
tyle źli, a wręcz wkurzeni na me-
dyków z Italii.

Tomek Piekałkiewicz, bukinista
uliczny przepatrywał w antykwa-
riacie przy „Merkurym” towar
do dalszego handlu bez przyjem-
ności i w milczeniu, – myślami był
przy ciężko chorym Rodaku, tam
nad Adriatykiem, aż wreszcie po-
wiedział to co wszyscy czuliśmy.
„Powinniśmy zapakować naszego
Ojca do samolotu i leczyć w Pol-
sce. „Włoskie dochtory” to niedo-
rajdy. Nie potrafią! A może, psia
ich mać, nie mogą się doczekać,
by już swojaka na miejsce naszego
wsadzić.

Radość z metra była zmącona
żałobą, ale też zaraz pojawili się
wiecznie obecni kontestatorzy
– jak to sobie urzędnicy dzielnicy
Żoliborz wykombinowali pięknie,
jak to zadbali o siebie, iż wycho-
dząc z tuneli metra wkraczają
wprost do swojej wciąż odnawia-
nej siedziby. To była prawda
– gmach władzy piękniał z ka-
żdym rokiem.

Rok 2015 r. to również okrą-
gła 20. rocznica uruchomienia
metra w Warszawie. Otwarte
w piątek, trzy dni jeździło bezpłat-
nie. Dziesiątki tysięcy warszawia-

ków wsiadły na pierwsza przeja-
żdżkę. Ten kurs zapamiętała Mo-
nika Dąbrowska ur. w 1976 r.
Urwała się z lekcji w Wieczoro-
wym Centrum Dokształcania
przy ul Noakowskiego i wraz
z grupa pobiegła na pobliską sta-
cję Politechnika. Tłok był niemi-
łosierny. Potem ten tłum wysiadł
na Kabatach i tam Monika zoba-
czyła ludzkie zwłoki w worku.
Gość odwalił kitę, tak się przejął
tym wydarzeniem – zrobiło się
niemiło, zwłaszcza że te niezabu-
dowane Kabaty wydały się Moni-
ce przygnębiającą pustynią. O tym
trupie na stacji było potem pisane
w gazetach, wtedy nikt się nie za-
stanawiał, czy to dobry, czy zły
znak, ale po dwóch dekadach da-
ło o sobie znać wiszące nad me-
trem fatum podczas realizacji
drugiej linii.

Nie wszyscy się jednak cisnęli
na metro. P. Andrzej Jaszczuk,
kierownik z urzędu dzielnicy, sko-
rzystał z metra dopiero po 5 la-
tach od uruchomienia pierwszego
odcinka. Tak się złożyło, że nie
miał interesu i się dziwił, że on
warszawiak z dziada, jeszcze nie
jechał metrem, więc kiedyś wsiadł
bez celu dla spokoju ducha.

Metro dojeżdżało do pl. Poli-
techniki i Warszawa, jak kpili nie-
którzy, była jedynym miastem,
gdzie metro nie docierało do cen-
trum. Zmieniło się to dopiero
w 2000 r. a potem szło szybciej.

Mieszkańcy Żoliborza cieszyli
się z każdej nowo oddanej stacji,
która ich przybliżała do metra,
a póki co główkowali, jak z tego
skorzystać. Już w 2001 r. żolibo-
rzanie chcący dojechać na Moko-
tów czy Ursynów podjeżdżali
tramwajem do stacji Ratusz
i przesiadali się w metro. Podjazd
był niezły, obok linii „31” i wiecz-
nej „15” uruchomiono dwie do-
datkowe „45” i „45 bis”. Była jesz-
cze „36” szorująca z Dolnego Ma-
rymontu. Dziś po tych numerach
pozostały tylko wspomnienia.

20 grudnia 2003 r. metro znów
posunęło się do przodu i dotarło
do Dworca Gdańskiego, granicy
Śródmieścia z Żoliborzem. Mimo,
że stamtąd do centrum dzielnicy
były jeszcze 3 przeloty tramwajowe,
wiadomo było co się w metrze dzie-
je – niebywały ścisk. Ludzie by się
dostać do pociągu jadącego na pół-
noc najpierw wracali się do stacji
początkowych na południe. „Ina-
czej pan nie wsiądziesz, albo stra-
cisz guziki”. Jazda przemieniła się
koszmar, ale zwolennicy metra
triumfowali – widzicie, jak jest po-
trzebne. Z każdą uruchamianą sta-
cja przybywało podróżnych.

Wreszcie budowa metra wkroczy-
ła do centrum Żoliborza, zamknięto
główną arterię – ul. Słowackiego
pod przyszły tunel. Stanęły płoty. Za-
grodzono ulice i chodniki, drobni
kupcy dostali w kość. Wjechały ko-
pary i zaczęły drążyć dziurę w ziemi.
Ulubionym zajęciem żoliborzan było
podglądanie postępu robót. Zmienił
się krajobraz. Mieszkaniec IV piętra
przy ul Słowackiego 4 p. Rysio Trot
– emeryt – miał nowy widok z okna,
a jego wielka czarna kocica: „norwe-
ska leśna porzuciła ogród i wybrała
posadę inspektora budowy. Pracę
zaczynała przed nocą i kończyła
na dachu jednego z kontenerów pra-
cowniczych, ustawionych na torowi-
sku ulicy Słowackiego. Gdy z balko-
nu usłyszała swe ulubione tango Jo-
lousie myk, brama, domofon i do-
mek. Czasem coś zjadła i sen do wie-
czora. I tak przez ponad rok. Nawią-
zała wiele przyjaźni, hołubiona, kar-
miona, pieszczona. Przynosiła za-
wsze ciekawe informacje. Że będą
wzmacniać fundamenty pod naszym
budynkiem, że będzie ciszej, bo
wprawdzie przysuną torowisko
do pierzei budynków, ale pod szyna-
mi położą tłumiącą hałas opaskę. Że
windy będą się psuły, zejściami pół-
nocnymi przy większych opadach bę-
dą płynąc potoki, a parking pod-
ziemny nie będzie czynny nawet
za dziesięć lat, bo to idea jakiegoś
szemranego towarzystwa. Ale stacja
będzie najpiękniejsza w Europie.
Wszystko się potwierdziło z wyjąt-
kiem oceny tej stacji, bo piękna to
jest nasza księżna pani, norweska le-
śna” – odmalował obserwator, które-
go kot od lat budzi zainteresowanie
towarzystwa z antykwariatów jak
i budził tych z placu budowy.

– Czyj to kot? – zapytał pana
Rysia pilnujący obejścia dozorca.

– A to moja jest kocica.
– Ładny…
Pan Rysio zaprzyjaźnił się z do-

zorcą na tyle, że zapytał go kiedyś
o lewe interesy budowniczych.
Szwindle? Jeszcze jakie są – odparł
dozorca, ale nie pytaj pan więcej,
chcę dotrwać do końca na posadzie.

Badano wytrzymałość kamienic
dawnej spółdzielni Feniks. Kie-
rownictwo zażądało wejścia
do piwnicy, a tam p. Rysio trzy-
mał w 10 pudłach swoje skarby
– mosiężne żyrandole, doradzo-
no, by dał to do magazynu admi-
nistracji, dał i dwa pudła zginęły.

(c.d.n.)
Żoliborski obserwator, plotkarz

i bukinista Krzysztof Jastrzębski

Tekst ukaże się w kolejnym to-
mie książki „Na pięknym brzegu”
pod redakcją Izabelli Anny Za-
remby i Beaty Zasady-Wysockiej.

Dekada metra
na Żoliborzu (1)

Dziesięć lat temu 8 kwietnia 2005 r. raniutko mieszkańców
Żoliborza zaskoczyła sensacyjna informacja – do centrum
Dzielnicy dojechało metro. Stacja Pl. Wilsona została włączona
do ruchu tego dnia o 5.08 i jako jedyna, została otwarta
po cichutku, bez jakiejkolwiek zapowiedzi, medialnego szumu.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202



Radni ogłosili otwarty list
do mieszkańców, w którym przypo-
minają, że startując w listopado-
wych wyborach samorządowych
chwalili się udaną minioną kaden-
cją i przedstawiali konkretny szcze-
gółowy program, którego realizacja
może być zagwarantowana tylko
przez dotychczasowego burmistrza.

„Jesteśmy samorządowcami,
nie politykami. Kandydowaliśmy
w wyborach, aby pracować
na rzecz mieszkańców i wspólnoty
lokalnej, a nie partii. „Wybranie
na Burmistrza naszej dzielnicy
kandydata wskazanego przez par-
tię, bez żadnego uzasadnienia, dla
nas okazało się zbyt trudne. Jed-

nak niezmiennie podtrzymujemy
nasze zobowiązanie wobec wybor-
ców – prezentowane jesienią ze-
szłego roku.” – napisali.

Burmistrz Krzysztof Bugla,
obecnie bezpartyjny, oceniany ja-
ko skupiający się na konkretnych
zadaniach, a nie na rozgrywkach
politycznych, uzyskał poparcie
większości Rady Dzielnicy. Nato-
miast słynący z niepopularnych
decyzji jego drugi zastępca Witold
Sielewicz z Projektu Żoliborz zo-
stał zastąpiony przez Grzegorza
Hlebowicza z PiS, wieloletniego,
zasłużonego radnego naszej dziel-
nicy.

Radni Żoliborza Obywatelskie-
go apelują w swoim liście o poro-
zumienie ponad podziałami
i o wspólną pracę na rzecz dzielni-
cy – z daleka od wielkiej polityki.

Wyd.

Państwo się usprawnia za spra-
wą informatyki. Ostatnio urzędy
terenowe otrzymały nowe narzę-
dzie w postaci Systemu Rejestrów
Państwowych, który spina bazę
PESEL i akty stanu cywilnego.
W praktyce oznacza to, że gminy
mogą między sobą wymieniać in-
formacje i dzięki temu możemy
niektóre sprawy załatwiać nieza-

leżnie od miejsca pobytu.
Od czerwca należeć będą do nich
możliwość wyrobienia dowodu
osobistego i wydanie aktów stanu
cywilnego przez internet Od przy-
szłego roku każdy kierowca bę-
dzie mógł sprawdzić on-line licz-
bę punktów karnych, zapłacić
mandat, czy porównać skutecz-
ność szkół prawa jazdy.

To za chwilę, a na dziś mamy
zamieszanie z nowymi dowodami
osobistymi. Od marca znikają
z nowo wydawanych dowodów
dane dotyczące wyglądu, ale
przede wszystkim adres zameldo-
wania. W praktyce rodzi to wiele
problemów formalnych i mental-
nych. Trudności mogą pojawić się
przede wszystkim w banku.
Wprawdzie zapowiadają one
wprowadzanie mechanizmów uła-
twiających nam załatwienie
spraw, ale na pewno należy liczyć
się z utrudnieniami przy składa-
niu wniosku o kredyt. Można za-
łożyć, że potrzebny będzie oficjal-
ny dokument stwierdzający miej-
sce naszego zameldowania, a ten
kosztuje 17,00 zł. Biorąc pod uwa-
gę mnogość dokumentów kredy-
towych różnego rodzaju, gdzie
wymogiem jest potwierdzenie ad-
resu zameldowania przedsięwzię-
cie staje się kosztowne.

Przy otwieraniu konta banko-
wego, lub odbiorze przesyłki po-
leconej instytucje nie mają prawa
odmówić, a jeśli taki fakt będzie
miał miejsce to wg wiceministra
spraw wewnętrznych Pana Toma-
sza Szubieli należy złożyć skargę

do instytucji nadzorującej. Wszy-
scy musimy się uczyć żyć w dobie
rewolucji informatycznej; my
obywatele, ale też urzędnicy. Już
dziś w niektórych miejscach obo-
wiązuje wyłącznie nasze oświad-
czenie stwierdzające miejsce za-
meldowania. Obywatel ponosi
pełną odpowiedzialność za
oświadczone dane.

Nie ma obowiązku wymiany do-
wodu na nowy, o ile stary zacho-
wuje swoją ważność. Obowiązuje
zdjęcie, jak do paszportu.

Od 1 stycznia 2016 znika całko-
wicie obowiązek meldunkowy.
Biorąc pod uwagę, że, aby znieść
meldunek trzeba podobno zmienić
ok. 200 ustaw koniecznym będzie
wprowadzenie rodzaju rejestru.
Ten problem jest już opracowywa-
ny przez odpowiednie organy.

Ewa Zaborowska

Zmiany w dowodach osobistych
Od marca znikają z nowo wydawanych dowodów dane dotyczą-

ce wyglądu, ale przede wszystkim adres zameldowania. W prak-
tyce rodzi to wiele problemów formalnych i mentalnych.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański);
tel. 22 392 91 99, 668-138-979

ul. Żeromskiego 33;
tel. 22 499 66 30, 668-139-021
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Żoliborz Obywatelski
Na V Sesji Rady Dzielnicy, 11 marca 2015, ogłoszono powsta-

nie nowego klubu radnych „Żoliborz Obywatelski”. Jego członko-
wie to: Monika Kurowska, Roman Krakowski, Donata Rapacka, Iza-
bela Rychter i Joanna Tucholska, czyli pięć osób, które zostały usu-
nięte z klubu radnych Platformy Obywatelskiej za udzielenie poparcia
dotychczasowemu burmistrzowi Krzysztofowi Bugli i jego zastępcy
Michałowi Jakubowskiemu wbrew woli ponaddzielnicowych struktur
partyjnych, mimo że w momencie wyboru obaj byli członkami PO.



W naszej szkole mogą uczyć się
absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej, gimnazjum i za-
sadniczej szkoły zawodowej.
Przyjmujemy również osoby,
które przerwały również naukę
w technikum, liceum profilo-
wanym lub innym liceum ogól-
nokształcącym, a chciałyby
ukończyć szkołę średnią.

Dotyczy to także osób, które
nie ukończyły lub nie zdały
semestru.

Pod warunkiem uzupełnienia
egzaminów klasyfikacyjnych,
możliwa jest kontynuacja na-
uki w AS – Liceum Ogólno-
kształcącym.

Matura – noworoczne
postanowienie

Nowy Rok to czas nowych
postanowień i chęci realizacji
planów. Jednym z nich jest
zdanie matury. Jest to możli-
we dla osób uczęszczających
na kurs maturalny przy AS
– Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych.

Komu potrzebne są kursy?

Na pewno tym wszystkim,
którzy:
• chcą przystąpić

do egzaminu maturalnego
i zdać go z powodzeniem;

• mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią

wiele lat temu;
• chcą przybliżyć sobie

tematykę egzaminu
maturalnego, dowiedzieć
się o formie i przebiegu
egzaminu;

• nie czują się dostatecznie
przygotowani
na sprawdzian wiedzy
i umiejętności
egzaminacyjnych;

• czują brak motywacji
i samodyscypliny
do systematycznego
powtarzania materiału.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placówki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny.

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

Fot. Maciej Loretz
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Jako Żoliborskie Stowarzysze-
nie Dom Rodzina Człowiek prosi-
my firmy o wsparcie, abyśmy mo-
gli zrobić paczki świąteczne dla
potrzebujących.

W naszym stowarzyszeniu pro-
wadzimy również Punkt Inter-
wencyjny w którym prowadzimy
bezpłatne porady prawne dla
mieszkańców Żoliborza i pozosta-
łych dzielnic Warszawy. Wiele
osób zmaga się z problemami na-
tury prawnej i nie stać ich

na prawnika. W każdy piątek dy-
żuruje pani Joanna Karmalska,
która przyjmuje sprawy, które na-
stępnie trafiają na biurka prawni-
ków z kancelarii pana Grzegorza
Waszkiewicza.

Serdeczne podziękowania skła-
damy pani Joannie Karmalskiej
za cotygodniowe dyżury w stowa-
rzyszeniu oraz panu Grzegorzowi
Waszkiewiczowi za bezpłatną po-
moc prawników na rzecz osób po-
szkodowanych przez los.

Szantowisko u żeglarzy
Dnia 15.03.2015 delegacja

z Żoliborskiego Stowarzyszenia
Dom Rodzina Człowiek przybyła
na zaproszenie Prezesa Regional-
nej Sekcji Mazowieckiej Związku
Żeglarzy Niepełnosprawnych
Bogdana Wiśniewskiego na Szan-

towisko. Impreza odbyła się
w Domu Kultury i obfitowała
w koncerty zespołów związanych
z aktywnością żeglarską. W tym
środowisku ludzie z niepełno-
sprawnością bawią się i pracują
z osobami sprawnymi na równi.
Koncerty i konkursy trwały ponad
trzy godziny i mogliśmy bawić się
przy muzyce zespołów takich jak

„Strefa Ciszy”, „Duet Nieklasycz-
ny” i kilku innych.

Od kilku lat współpracujemy
panem Bogdanem, nasi pod-
opieczni gościli na mazurach
(bezpłatnie) świetnie się bawiąc
i odpoczywając, a my jako Stowa-
rzyszenie wspieramy rzeczowo na-
szych żeglarzy.

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom, Rodzina, Człowiek – zawsze najnowsze wieści…

Zbliżają się
biedne święta
Coraz więcej otrzymujemy próśb o pomoc rze-

czową dla mieszkańców Żoliborza. Bieda jest zja-
wiskiem coraz bardziej powszechnym. Zwracają
się do nas jak co roku rodziny wielodzietne, oso-
by starsze oraz młodzi rodzice samotnie wycho-
wujący dzieci.

Kuchnia Informatora

Panna Cotta
Pyszny włoski deser.

• 60 ml śmietany kremówki
• 20 ml mleka 3,2%
• 60 g cukru waniliowego
• 90 g cukru krzyształu
• 60 g żelatyny

Wszystkie składniki umieszczmy
w naczyniu, tak aby łatwo można by-
ło je mieszać i wstawiamy na palnik,
ciągle mieszając. Podgrzewamy do
pierwszego „bulknięcia” – nie gotu-
jemy. Zestawiamy z palnika, przele-
wamy do małych miseczek i odsta-
wiamy do zastygnięcia ok. 2–3 godz.

Po zastygnieciu wyjmujemy za-
wartośc pojemniczków na talerz
wcześniej ogrzewajac je w kąpieli
wodnej.

Podajemy polane obficie sosem
owocowym – ja wybieram malinowy.

Dla koneserów kawy polecam
panna cotte kawową. Do ww. ma-
sy dodajemy 5 łyżeczek kawy roz-
puszczalnej.

Życzę smacznego.
Agnieszka Pil
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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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Pytanie czytelnika
Arkadiusza W.

Je cha łem z ko le ga mi na ma ły
wy pad za mia sto. Nie ste ty, nie uda -
ło nam się do je chać do ce lu, po nie -

waż na gle, z la su wy pa dła nam sar -
na. Pró ba na głe go ha mo wa nia do -
pro wa dzi ła do po śli zgu i wy lą do wa -
li śmy w ro wie. Jak się oka za ło, je -
den z mo ich pa sa że rów (To masz)

nie miał za pię tych pa sów i ude rzył
gło wą o przed nią szy bę. Ubez pie -
czy ciel, u któ re go mia łem wy ku pio -
ną po li sę OC, od mó wił mu od -
szko do wa nia po nie waż uznał, że
To mek nie miał za pię tych pa sów.
Jest sens się od wo ły wać od de cy zji
ubez pie czy cie la.

Odpowiada: Grzegorz
Waszkiewicz – Ekspert
ds. odszkodowań i roszczeń
ubezpieczeniowych

Fakt nie za pię cia pa sów fak tycz -
nie mógł mieć wpływ na wiel kość
ob ra żeń Pa na ko le gi, jed nak
w przy pad ku przy czy nie nia się
do zda rze nia, sa mo na ru sze nie

pra wa nie jest wy star cza ją cym po -
wo dem do od mo wy wy pła ty. Po -
trzeb ne jest wy ka za nie, i to przez
To wa rzy stwo Ubez pie cze nio we, iż
wy stą pił zwią zek po mię dzy za cho -
wa niem po szko do wa ne go a za ist -
nie niem lub zwięk sze niem roz -
mia rów szko dy. Ko niecz ność in -
dy wi du al nej oce ny ka żde go zda -
rze nia spra wia, że sta ty sty ki ubez -
pie czy cie li do ty czą ce przy czy nie -
nia się do szko dy dość istot nie ró -
żnią się, jed nak fakt przy ję cia od -
po wie dzial no ści w tym przy pad ku
jest bez spor ny. Na le ży więc naj -
pierw do kład nie okre ślić wiel kość
szko dy, ja ką od niósł Pan To masz
i do pie ro wte dy mo żna ewen tu al -
nie ob ni żyć od szko do wa nie, pro -
por cjo nal nie do stop nia wi ny stro -
ny. W tym po stę po wa niu wy ko -
rzy stu je się prak ty kę orzecz ni czą
są dów, np. brak za pię tych pa sów
u po szko do wa ne go trak to wa ny
jest ja ko przy czy nie nie się
do zwięk sze nia szko dy w stop niu
wy no szą cym 30–50%. Część to -
wa rzystw wy ko rzy stu je opra co wa -
ne przez sie bie wskaź ni ki pro cen -

to we przy czy nie nia się. Je że li jed -
nak ubez pie czy ciel chce
uznać 100% przy czy nie nie się, to
tak jak by chciał ca łość wi ny przy -
pi sać też nam, a to jest nie praw -
da, więc w są dzie ma my ol brzy -
mie szan se na po wo dze nie. Za -
tem po szko do wa ny Pan To masz
bez względ nie po wi nien zło żyć od -
wo ła nie, a je że li i to nie po skut -
ku je, skie ro wać spra wę do są du
prze ciw ko to wa rzy stwu ubez pie -
cze nio we mu.

Pisz cie do nas, je że li sa mi bo ry -
ka cie z po dob ny mi pro ble ma mi
na ad res re dak cji lub ma ilem:
g.wasz kie wicz@izo li borz.pl

Zgod nie z pra wem §§§

Przyczynienie się
do rozmiaru szkody

Tak po wsta ła otwar ta pra cow nia
na ro gu Próch ni ka i Jaś kie wi cza
o pa su ją cej na zwie Warsz tat Ar ty -
stycz ny. Warsz tat nie tyl ko dla te -
go, aby na pra wiać tam nie wra żli -
we na sztu kę jed nost ki, bar dziej,
aby tą fa scy na cję po więk szać i szli -
fo wać. Wła ści cie le są bar dzo czuj -
ni na po ten cjał miej sca, co w po łą -
cze niu z ich kre atyw no ścią da je
nam wie lość cie ka wych po my słów.
Jed no jest pew ne, to jest miej sce,
w któ rym nie za le żnie od wie ku
i pre dys po zy cji mo żna two rzyć,
nie tyl ko ob ra zy, ale też lo kal ną

spo łecz ność. Sta łym punk tem pro -
gra mu są cy klicz ne za ję cia z ry -
sun ku i ma lar stwa pro wa dzo ne
przez asy sten tów ASP. Nie na le ży
jed nak my lić te go z kur sa mi przy -
go to waw czy mi na eg za mi ny
do szkół ar ty stycz nych. Jest to cykl
za baw z ko lo rem, per spek ty wą,
do któ rych ka żdy, nie za le żnie
od wie ku, mo że w ka żdej chwi li
do łą czyć. Ta kie za ję cia nie dość,
że re lak su ją, to jesz cze po zwa la ją
po znać tech ni ki i two rzyć co raz
od wa żniej sze dzie ła. Naj młod si
rów nież ma ją tam czas dla sie bie

– spe cjal ny cykl za jęć po bu dza ją cy
wy obraź nię po przez sztu kę, pro -
wa dzo ny przez Ju sty nę We ncel,
zdo by wa co raz więk sze gro no
mło dych od bior ców.

Z Żo li bo rzem w tle
Gru pa dzia ła rów nież na płasz -

czyź nie lo kal nej. W ka me ral nej
księ gar ni mo żna na być rzad ko
spo ty ka ne ksią żki, ko szul ki oraz
pla ka ty z mo ty wem Żo li bo rza
i War sza wy. Są one czę sto au tor -
stwa wła ści cie li, po nie waż w jed -
nym z po koi znaj du je się pra cow -
nia si to dru ku. To wła śnie w tej
tech ni ce się spe cja li zu ją. Oprócz
szta lug i farb, Warsz tat wy ko rzy -
stu je swo ją prze strzeń do cie ka -
wych ini cja tyw. Du żym suk ce sem
oka za ły się pro jek cje pod ty tu łem

„Fil my z Żo li bo rzem w tle”, wer -
ni sa że, czy na wet dys ku sje, któ re
mi mo wol nie roz wi ja ją się mię dzy
od wie dza ją cym go ść mi. Mam na -
dzie ję, że co raz licz niej sza fre -
kwen cja po zwo li przy ja cio łom

Żo li bo rza speł niać wi zję miej sca
z tak du żym po ten cja łem.

Warsz tat Ar ty stycz ny
ul. Zyg mun ta Kra siń skie go 18

(róg Próch ni ka i Jaś kie wi cza)
Ka ta rzy na Łu cja Mar ci niak

Kul tur nik

Warsztat Artystyczny – otwarta
pracownia na Żoliborzu

Wszyst ko za czę ło się od pa sji, bo wte dy wła śnie po wsta ją naj -
lep sze po my sły. Sztu ka po łą czy ła trój kę przy ja ciół i tu za czę ła się
żo li bor ska przy go da ar ty stów Ani, Mar ty i Mar ka. Szu ka li na po -
cząt ku miej sca dla sie bie, aby two rzyć. Na na sze szczę ście po sta -
no wi li po dzie lić się tym, co ro bią i uchy lić drzwi do swo jej sztu ki.



wie ŻKO „So li dar ność”, pi sma
pro bosz cza Pa ra fii św. Sta ni sła wa
Kost ki ks. pra ła ta Ste fa na Gra la -
ka oraz gru py osób dzia ła ją cych
w spo łecz nej Słu żbie Ko ściel nej
wraz z pod pi sa mi oko ło 150
miesz kań ców Żo li bo rza z ul. Sto -
łecz nej. Pod pi sy te zo sta ły ze bra -
ne przez dzia ła czy Słu żby Ko ściel -
nej w cza sie bez po śred nich wi zyt
w miesz ka niach Żo li bo rzan.
Na ze bra niu Ko mi sji wy wią za ła
się dys ku sja, w któ rej pod no szo no
za rów no ar gu men ty za, jak i prze -
ciw zmia nie na zwy. Obec ny
na po sie dze niu Ko mi sji ksiądz
pra łat Ste fan Gra lak wy ra ził żal
i smu tek, iż na Żo li bo rzu cią gle
brak jest uli cy upa mięt nia ją cej
oso bę bo ha ter skie go ka pła na,
cho ciaż w wie lu mia stach na świe -
cie ksiądz Je rzy zo stał już god nie
upa mięt nio ny. Nie ste ty, dys ku sja
nie prze ko na ła opo nen tów, a Ko -
mi sja po sta no wi ła po now nie za -
wie sić spra wę zmia ny na zwy
ul. Sto łecz nej na ks. Je rze go Po -
pie łusz ki.

Sprze ciw Żo li bor skie go Ko mi -
te tu Oby wa tel skie go „So li dar -
ność”

Ta kie sta no wi sko Ko mi sji wy -
wo ła ło sprze ciw Żo li bor skie go
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li -
dar ność”, któ ry na dal do ma gał się

na le ży te go uho no ro wa nia dzia łal -
no ści i mę czeń stwa ks. Je rze go
Po pie łusz ki po przez na zwa nie je -
go imie niem ul. Sto łecz nej lub
Ma ry monc kiej. List pro te sta cyj ny
w tej spra wie pod pi sał prze wod ni -
czą cy ŻKO „S” pan Krzysz tof
Czar noc ki i wi ce prze wod ni czą cy
pan Pa weł Opa liń ski oraz przed -
sta wi cie le słu żb spo łecz nych
przy Sank tu arium Żo li bor skim
m.in. pan Jan Mar czak oraz pa nie
Zo fia Sam płow ska i Ne la Woj nia -
kie wicz. Pi smo tra fi ło do przed sta -
wi cie li naj wy ższych władz Pol ski,
tj. do Pre zy den ta RP, Mar szał ków
Sej mu i Se na tu a ta kże do władz
ko ściel nych – Pry ma sa Pol ski
i do Kra jo wej Ko mi sji NSZZ „So -
li dar ność”. Z nie wia do mych przy -
czyn nie otrzy mał go go spo darz
te re nu – Bur mistrz Gmi ny Żo li -
borz. Ini cja ty wę po par ła 5 ma -
ja 1993 ro ku Ko mi sja Za kła do wa
NSZZ „So li dar ność” pra cow ni -
ków Hu ty War sza wa po dej mu jąc
sto sow ną uchwa łę. Prze wod ni czą -
cym Ko mi sji Za kła do wej był wów -
czas pan Zyg fryd Ro gul ski.

Ra da i Za rząd Dziel ni cy Gmi ny
Żo li bo rza w obro nie pa mię ci ks.
Je rze go

Wo bec bra ku jed no znacz nych
usta leń żo li bor skiej Ko mi sji ds.
Na zew nic twa Ulic ini cja ty wę
prze jął Bur mistrz Jó zef Me nes
i Se kre tarz Jo an na Fa bi siak.

Po za wy żej wy mie nio ny mi,
w Za rzą dzie Dziel ni cy Gmi ny Żo -
li borz zmia nę na zwy uli cy po par li:
Zbi gniew Du biel, Edward Ma li -
now ski i Mał go rza ta Po rę ba.
Obo wią zu ją ca pro ce du ra wy ma -
ga ła, aby pro jek ty uchwał na se sje
Ra dy Dziel ni cy Gmi ny przy go to -
wy wał i wno sił Za rząd. W krót kim
cza sie opra co wa no i przy ję to
na Za rzą dzie Gmi ny pro jekt
uchwa ły Ra dy w spra wie wy stą -
pie nia do Pre zy den ta War sza wy
o wy ra że nie zgo dy na zmia nę na -
zwy uli cy Sto łecz nej na uli cę Księ -
dza Je rze go Po pie łusz ki.

Ob ra dy se sji Ra dy po świę co ne
te mu te ma to wi w dniu 26 ma -
ja 1993 ro ku mia ły nie zwy kle
burz li wy prze bieg. Wi ce prze wod -
ni czą cy ŻKO „S” pan Pa weł Opa -
liń ski przed sta wił ar gu men ty, któ -
ry mi kie ro wa li się wnio sko daw cy
w sta ra niach o uho no ro wa nie
oso by ks. Je rze go. Pod jął ta kże
po le mi kę z ar gu men ta mi prze ciw -
ni ków tej ini cja ty wy. Przed sta wił
li stę osób po pie ra ją cych zmia nę
na zwy uli cy i za ape lo wał do rad -
nych o pod ję cie sto sow nej uchwa -
ły. Po dłu ższej dys ku sji zde cy do -
wa ną więk szo ścią gło sów zo sta ła
pod ję ta przez rad nych uchwa ła
nr 319/YI/93 stwier dza ją ca, że
Ra da po sta no wi ła wy stą pić
do Pre zy den ta War sza wy o zgo dę
na zmia nę nazw ulic: Sto łecz nej
na Księ dza Je rze go Po pie łusz ki

i Ju lia na Mar chlew skie go na od -
cin ku od gra ni cy Żo li bo rza
do Pla cu Grun waldz kie go na Ale -
ję Ja na Paw ła II.

Tak sym bo licz nie ze tknę ły się
uli ce upa mięt nia ją ce dwóch wiel -
kich Po la ków, go rą cych pa trio tów
i ka pła nów, któ rzy za ży cia by li ta -
kże złą cze ni spra wa mi Ko ścio ła
i Oj czy zny. W efek cie uchwa ły
Ra dy Dziel ni cy Gmi ny Żo li borz
w dniu 2 czerw ca 1993 r. Żo li bor -
ska Ko mi sja ds. Na zew nic twa
Ulic wy stą pi ła do sto łecz nej Ko -
mi sji ds. Na zew nic twa z pro po zy -
cją zmia ny uli cy Sto łecz nej na uli -
cę Księ dza Je rze go Po pie łusz ki,
a Prze wod ni czą ca Ra dy Dziel ni cy
Gmi ny Żo li borz pa ni Ali na Ja -
now ska prze sła ła pod ję tą uchwa łę
do Pre zy den ta m.st. War sza wy pa -
na Sta ni sła wa Wy ga now skie go.
Pre zy dent wy ra ził zgo dę na po wy -
ższą zmia nę. W tym mo men cie
spra wa by ła już prze są dzo na. Bra -
ko wa ło tyl ko osta tecz nej uchwa ły
Ra dy Żo li bo rza w spra wie zmia ny
na zwy ul. Sto łecz nej na ks. Po pie -
łusz ki. 6 paź dzier ni ka 1993 r. do -
szło do pod ję cia ta kiej uchwa ły
nr 357/X/93. Od by ło się gło so wa -
nie imien ne, w któ rym od da no 24
gło sy za, 7 prze ciw ko, a 8 rad nych
wstrzy ma ło się od gło su.

Rad ny mi, któ rzy gło so wa li
za uchwa łą by li: Bo gu mił Bar to -
lik, Zbi gniew Du biel, Jo an na Fa -
bi siak, Ja nusz Fi jał kow ski, Ro -

man Go łąb, Woj ciech Gór ski, An -
drzej Gry siń ski, Bo że na Hle bo -
wicz -Mu lar czyk, Ali na Ja now ska -
-Za błoc ka, Mag da le na Jęcz myk,
Ma rek Ka niew ski, Edward Ma li -
now ski, Ewa Ma ni szew ska, Jó zef
Me nes, An drzej Pe ry, Mał go rza ta
Po rę ba, Bar ba ra Ros smann, Pa -
weł Sol ski, Bog dan Szy liń ski, Sta -
ni sław Ugniew ski, Woj ciech Wia -
trak, Woj ciech Woj ty siak, Te re sa
Zi mow ska i Ja dwi ga Ki siel nic ka.

Uro czy sto ści ko ściel ne upa -
mięt nia ją ce rocz ni cę mę czeń skiej
śmier ci ks. Je rze go.

19 paź dzier ni ka 1993 r.
pod prze wod nic twem Je go Emi -
nen cji Kar dy na ła Jó ze fa Glem pa,
Pry ma sa Pol ski, od by ły się ob cho -
dy zwią za ne z IX rocz ni cą mę -
czeń skiej śmier ci księ dza Je rze go
Po pie łusz ki. Roz po czę ły się
od uro czy ste go od sło nię cia ta bli cy
z no wą na zwą uli cy Księ dza Je -
rze go Po pie łusz ki. Ksiądz Bi skup
Zbi gniew Kra szew ski po świę cił
ta bli cę, po czym na stą pi ło pro ce -
syj ne przej ście do ko ścio ła
pod we zwa niem św. Sta ni sła wa
Kost ki. Obok tłu mów Żo li bo rzan
i de le ga cji z ca łe go kra ju oraz ro -
dzi ców księ dza Je rze go Ma rian ny
i Wła dy sła wa Po pie łusz ko, obec -
nych by ło wie lu ka pła nów i po li ty -
ków, mię dzy in ny mi ów cze sna Se -
na tor Ali cja Grześ ko wiak. ów cze -
sny Prze wod ni czą cy Re gio nu Ma -
zow sze NSZZ „So li dar ność” Ma -
ciej Jan kow ski, ów cze sny Po seł
i Pre zes PC Ja ro sław Ka czyń ski,
ów cze sny Po seł PC Lech Ka czyń -
ski, ów cze sny Prze wod ni czą cy
Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li -
dar ność” Ma rian Krza klew ski,
ów cze sny Wi ce wo je wo da Ma zo -
wiec ki Woj ciech Ły pa ce wicz oraz
ów cze sny Mar sza łek Se na tu
Adam Stru zik. Obec ni by li ta kże
Rad ni i Człon ko wie Za rzą du
Gmi ny Żo li borz.

(c.d.n.)
Jó zef Me nes

War sza wa, lu ty 2009 r.

Tekst ukaże się w kolejnym tomie
książki „Na pięknym brzegu”
pod redakcją
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Ulica ks. Jerzego Popiełuszki
– historia nazwy

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki tel. 504-017-418

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

Ogłoszenie drobne 
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

Galeria Żoliborz 
zaprasza w piątek 27 marca w godz.16.30-18.00 

zwłaszcza mieszkańców Żoliborza na IV Wielkanoc
Sąsiedzką. W programie m.in. warsztaty, konkurs na
najładniejszą palmę i najładniej ozdobione jajko wielkanocne,
konkursy i zabawy dla dzieci oraz słodki poczęstunek.
Spotkanie organizuje Partnerstwo Nasz Żoliborz IV.

Galeria Żoliborz, ul.Broniewskiego 28, 1 piętro.
Więcej informacji na profilu Galerii Żoliborz na Facebook.
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Uro dzo ny w 1901 ro ku Wi told
Pi lec ki po wró cił do Wil na wraz
z mat ką i ro dzeń stwem. Oj ciec
póź niej sze go rot mi strza po zo stał
w od le głej Ka re lii w Ro sji aż
do 1918 ro ku. Ro dzin ny ma ją tek
Pi lec kich zo stał za ję ty przez wła dze
car skie za udział w po wsta niu
stycz nio wym 1863 ro ku, ca ła ro dzi -
na zo sta ła ze sła na w głąb Ro sji.
Pierw sza woj na świa to wa w ro dzi -
nie Pi lec kich nie wy war ła więk -
szych skut ków ne ga tyw nych. Więk -
szą część okre su woj ny Pi lec cy spę -
dzi li w ma jąt ku na zie mi wi leń skiej.

W 1918 ro ku Wi told Pi lec ki
wstą pił do POW. Na stęp nie wstą -
pił do od dzia łów Sa mo obro ny Wi -
leń skiej. Uczest ni czył w prze ję ciu
wła dzy w Wil nie, któ re wkrót ce
po tem 6 stycz nia 1919 mu siał
opu ścić wraz ze swo im od dzia łem.

Ja ko ka wa le rzy sta żoł nierz
Woj ska Pol skie go uczest ni czył
w 1919 ro ku we wszyst kich wa -
żniej szych dzia ła niach i po tycz -
kach 13 Puł ku Uła nów z Wi leńsz -
czy zny. Wal czył za rów no z wy co -
fu ją cy mi się Niem ca mi jak i Bol -
sze wi ka mi. W paź dzier ni ku 1919
ro ku zo stał zde mo bi li zo wa ny.
W woj nie z bol sze wi ka mi w 1920
ro ku wal czył na Ma zow szu oraz
brał udział po zwy cię stwie w bi -

twie war szaw skiej oraz po ści gu
za bol sze wi ka mi. W stycz niu 1921
zo stał po now nie zde mo bi li zo wa -
ny. W okre sie mię dzy wo jen nym
ukoń czył kurs pod ofi cer ski. Pra -
co wał za wo do wo. W 1926 ro ku
uzy skał awans do stop nia pod po -
rucz ni ka. Od 1926 ro ku za rzą dzał
swo im ma jąt kiem Skur cze, któ ry
prze jął od swo ich ro dzi ców.
W 1931 ro ku oże nił się z Ma rią
Ostrow ską. Do cze kał się dwój ki
dzie ci. W okre sie mię dzy wo jen -
nym pro wa dził sze ro ką dzia łal -
ność spo łecz ną.

Pod ko niec sierp nia 1939 w ob -
li czu woj ny z Niem ca mi zo stał
zmo bi li zo wa ny. Wal czył z 19 Dy -
wi zją Pie cho ty bę dą cej w skła dzie
Ar mii Pru sy. Po jej roz bi ciu wal -
czył w 41 Dy wi zji Pie cho ty po jej
klę sce, wraz z pod ko mend ny mi
uła na mi wal czył ja ko par ty zant aż
do 17 paź dzier ni ka 1939 ro ku.

W li sto pa dzie 1939 ro ku przy -
stą pił do two rzo nej Taj nej Ar mii
Pol skiej. Zo stał w niej in spek to -
rem pio nu or ga ni za cyj ne go i sze -
fem szta bu. Od koń ca 1939 ro ku
Wi told Pi lec ki ukry wał sie w kon -
spi ra cyj nym i miesz ka niu w War -
sza wie.

Za zgo dą do wód cy ZWZ gen.
Ste fa na Ro wec kie go ja ko ochot -

nik zgo dził się pod jąć dzia ła nia
wy wia dow cze na te re nie or ga ni -
zo wa ne go prze Niem ców obo zu
kon cen tra cyj ne go Au schwitz.
19 wrze śnia 1940 ro ku po zwo lił
się aresz to wać pod czas ła pan ki
na Żo li bo rzu. Wkrót ce zo stał
prze wie zio ny do nie miec kie go
obo zu kon cen tra cyj ne go w Au -
schwitz. Pi lec ki zor ga ni zo wał
na te re nie obo zu spraw nie dzia ła -
ją cą siat kę wy wia dow czą pod na -
zwą Zwią zek Or ga ni za cji Woj sko -
wej. Zbie ra ne da ne by ły bar dzo
do kład ne i przy dat ne. Ra por ty
do ty czą ce lu do bój stwa na te re nie
obo zu sku tecz nie prze ka zy wa no
do Ko men dy Głów nej AK.
W trak cie pro wa dze nia dzia łal no -
ści wy wia dow czej Pi lec ki zo stał
awan so wa ny do stop nia po rucz ni -
ka. W kwiet niu 1943 za gro żo ny
de kon spi ra cją zbiegł z obo zu.
Po uciecz ce przez ja kiś czas ukry -
wał się. Wkrót ce po tem prze by -
wa jąc w war sza wie zło żył oso bi -
ście mel du nek o sy tu acji w obo zie
kon cen tra cyj nym Au schwitz
w Ko men dzie głów nej AK.
Za dzia łal ność wy wia dow czą
na te re nie Au schwitz zo stał mia -
no wa ny ka pi ta nem (w ka wa le rii
od po wied ni kiem jest rot mistrz)
przez gen. Ta de usza Bo ra Ko mo -
row skie go. Wkrót ce przy stą pił
do no wo two rzo nej or ga ni za cji
NIE. Był czyn nym uczest ni kiem
po wsta nia war szaw skie go. Wal -

czył w zgru po wa niu Chro bry II,
na Wo li był do wód cą kom pa nii.
Bro nio ny prze nie go ob szar
w oko li cach To wa ro wej, Pań skiej,
Mie dzia nej i pla cu Sta ryn kie wi cza
utrzy mał się do upad ku po wsta -
nia. Po upad ku po wsta nia Wi told
Pi lec ki tra fił osta tecz nie do obo zu
je niec kie go Mur nau.

Po za ję ciu obo zu przez ar mię
ame ry kań ską prze niósł się do sta -
cjo nu ją ce go we Wło szech II Pol -
skie go Kor pu su gen. Wła dy sła wa
An der sa, gdzie zo stał je go ofi ce -
rem. wkrót ce po tem zo stał prze -
rzu co ny do Pol ski w ce lu zbie ra nia
in for ma cji na te mat sy tu acji pa nu -
ją cej pod rzą da mi ko mu ni stów.
Zbie rał i sku tecz nie prze ka zy wał
in for ma cje o cha rak te rze po li tycz -
nym na za chód do II Pol skie go
Kor pu su. W czerw cu 1946 ro ku
otrzy mał roz kaz po wro tu na Za -
chód w związ ku z mo żli wo ścią de -
kon spi ra cji. Roz ka zu nie wy ko -

nał. 8 ma ja 1947 ro ku rtm Wi told
Pi lec ki zo stał aresz to wa ny przez
UB. W trak cie śledz twa pro wa -
dzo no wo bec nie go okrut ne tor tu -
ry. W pro ce sie przed tzw. są dem
klo ze to wym, któ ry roz po czął się
3 mar ca 1948 ro ku zo stał ska za ny
na ka rę śmier ci. Ów cze sny Pre zy -
dent Bie rut, przed sta wi ciel władz
ko mu ni stycz nych nie sko rzy stał
wo bec Pi lec kie go z pra wa ła ski.
Rotmistrza Pi lec kie go po wie szo -
no 25 ma ja 1948 ro ku w wię zie niu
na Ra ko wiec kiej w War sza wie.

Do pie ro w 1990 ro ku Izba Woj -
sko wa Są du Naj wy ższe go RP
zmie ni ła wy rok wo bec rtm Wi tol -
da Pi lec kie go uzna jąc go z nie -
win ne go. We dług ocen współ cze -
snych hi sto ry ków i zwy kłych oby -
wa te li rtm Wi told Pi lec ki jest jed -
ną z naj wy bit niej szych bo ha ter -
skich po sta ci pol skie go pod zie mia
pod czas II woj ny świa to wej.

Ro bert Na piór kow ski

We dług ocen współ cze snych hi sto ry ków i zwy kłych oby wa te li
rtm Wi told Pi lec ki jest jed ną z naj wy bit niej szych bo ha ter skich
po sta ci pol skie go pod zie mia pod czas II woj ny świa to wej.

Postać bohatera
rtm Witolda Pileckiego

Fot. „Głos Ludu” marzec 1948 Wikimedia Commons




