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Twoje stowarzyszenie
Twoja firma

może zlecić publikację
wydania 

dedykowanego 
Południa

lub specjalnej wkładki

TARGI
W dniach 16, 17 i 18 marca w dolnej hali „Warszawianki” przy ul. Piase-
czyńskiej 71 odbędą się Targi Medycyny Naturalnej, Kosmetyki, Kamie-
ni, Jubilerstwa. Czynne będą w piątek w godz. 11.00 – 19.00, w sobotę 
w godz. 10.00 – 19.00 i w niedzielę w godz. 10.00 – 17.00.  Dojazd do ul. 
Piaseczyńskiej najlepiej od ul. Dolnej. Pieszo zejść można też od górnej 
hali „Warszawianki” od strony ul. Merliniego i Puławskiej.

GALERIA TESCO URSYNÓW
Radni dzielnicowi i warszawscy PO, na czele z Robertem Kempą, burmi-
strzem Ursynowa, tuż przed rozpoczęciem sesji Rady Warszawy apelowali 
o takie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
które zminimalizują wielkość przyszłej handlowej Galerii Tesco na Ka-
batach.

WSPARCIE DLA POWSTAŃCÓW
1 marca Rada Warszawy zdecydowała, przez aklamację, o przyznaniu 
powstańcom warszawskim dożywotnich nagród finansowych w kwocie 
3888 zł rocznie, wypłacanych po 1944 zł, dwa razy do roku. Fundacja 
Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, od grudnia 2017 r. 
apelowała o przyznanie nagród wszystkim żyjącym powstańcom war-
szawskim. 

KŁADKA PRZEZ WISŁĘ
2 marca podpisano umowę na projekt budowlany pierwszego warszaw-
skiego mostu pieszo-rowerowego, który w 2020 r. połączy brzegi Wisły 
na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. 

IGNACY J. PADEREWSKI
12 marca o godz. 12 w Forcie Sokolnickiego odbędzie się wykład nt. lgna-
cego Jana Paderewskiego. W galerii „Przystanek” na ogrodzeniu parku 
Żeromskiego do 22 maja będzie można oglądać wystawę obrazującą 
dokonania tego wybitnego wirtuoza i polityka.

NA TWARDEJ OŚWIATA I KULTURA
Rada Warszawy podjęła uchwałę o zamiarze przeniesienia na ul. Twardą 
ośrodka z ul. Zakroczymskiej. Budynek szkolny przy ul. Twardej nigdy 
nie został wydany właścicielowi roszczeń. Ośrodek przy ul. Zakroczym-
skiej jest placówką specjalistyczną, w której uczą się dzieci i młodzież 
z poważnym niedosłuchem oraz z afazją z całej Warszawy. Dodatkowo, 
władze dzielnicy proponują w tym miejscu budowę nowego obiektu, 
który stałby się przyszłą siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury „Mura-
nów” oraz Domu Kultury „Śródmieście” prowadzonych przez Dzielnicę 
Śródmieście. 

BAZAREK „NA DOŁKU”
Kupcy z bazarku „Na dołku” – jak poinformowało HaloUrsynów - pod-
pisali na 3 lata umowę na dzierżawę zlikwidowanej pętli autobusowej 
Natolin Płn. Do 11 marca targowisko będzie działać jeszcze w dotych-
czasowym miejscu. Następnego dnia rozpoczną przeprowadzkę stoisk 
weekendowych, a stojące od nawet 30 lat pawilony będą stopniowo 
rozbierane. Bazarek nie będzie już blokował budowy Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. 

SZKOŁA NA ODOLANACH
Dzielnica Wola uzyskała właśnie prawomocną decyzję o lokalizacji celu 
publicznego dla budowy szkoły podstawowej przy ul. Karlińskiego na 
Odolanach. Dzięki temu działka została zabezpieczona przed ewentu-
alnym zwrotem. Dzielnica wystąpiła już do Biura Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego o wytyczne projektowe dla przyszłej szkoły. 

REMONT KOŚCIOŁA
Kościół św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 należy do najwspanialszych 
zabytków architektury w Warszawie. Parafia ewangelicko-augsburska, 
w związku z przypadającymi w 2017 r. obchodami 500-lecia reformacji, 
podjęła trud przeprowadzenia remontu świątyni. Pracom poddano 
wnętrze kościoła oraz kopułę, które poza doraźnymi naprawami od 
czasu odbudowy w latach 1949–1957 nie przechodziły całościowego 
remontu. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki uzyskaniu przez 
parafię dotacji m.st. Warszawy na remont zabytków.

Laur Wiecha
Szanowna Publiko i Artyści 
Śmichu-Chichu! Każdy, kto chce 
podzielić się swoim humorystycz-
nym talentem, może się już teraz 
zgłosić.

Burmistrz Dzielnicy Targówek 
zaprasza zacnych i szanownych  
Państwa w dniu 26 maja do par-
ku Wiecha przed Teatrem Rampa 
na spotkanie z niepowtarzalnym 
humorem, muzyką, tańcem oraz  
zabawą podczas całodniowej im-
prezy Targówek Satyryczny Wie-
chowisko i III edycji kabaretowego 
Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej 
o Laur Wiecha. W tegorocznym 
Turnieju rolę jurora przyjęła zna-
komita artystka polskiego kaba-
retu, pani Katarzyna Pakosińska, 
która podczas plenerowej gali fi-
nałowej zaprezentuje także swój 
estradowy show. 

Jak komentują starsi uczest-

nicy Wiechowiska: „…żyjemy 
młodością, radością, śmiechem  
i Warszawą i jakoś tak lżej i tanecz-
nie”. „Ale jazda” komentują szkol-
ni uczestnicy, a wszyscy - amato-
rzy i profesjonalni kabareciarze, 
wśród salw śmiechu zgarniają pre-
stiżowe nagrody, Laury Wiecha, 
i walczą o Nagrodę  Publiczności 
mierzoną w decybelach owacji 
i braw!

Maciej Gąsiorek, aktor Teatru 
Rampa, pomysłodawca i dyrek-
tor Turnieju tak określa zamysł 
pokoleniowej zabawy z humo-
rem:  „Konkurencje: śmieszna 
piosenka, monolog kabaretowy 
z możliwością stand-upu, wystę-
py grup kabaretowych, freestyle 
w kategorii open. Przez cały dzień 
będziemy świadkami finałów 
współczesnych, humorystycznych 
prezentacji  w trzech kategoriach  

wiekowych: szkolnej  – artystów 
młodzieńczego śmiechu, dorosłej 
– lwów estrady kabaretu  i po raz 
pierwszy, osobnej kategorii senio-
rów – artystów najserdeczniejsze-
go śmiechu. Oceniamy każdą kate-
gorię wiekową osobno. Pragniemy 
z wielkim szacunkiem uhonoro-
wać Seniorów, bo to właśnie oni 
nas tego mądrego śmiechu nauczy-
li. Oni już wiedzą, że prześmiać 
trudności to wielka sztuka i życio-
wa mądrość, a  młodzi śmiechem 
walczą i zdobywają. Najważniej-
sze, że wszystkich: małych, więk-
szych i największych, śmiech, jak 
saper, potrafi rozbroić czy też jak 
bokser znienacka  znokautować 
i położyć na łopatki. Śmiech, idący 
przez pokolenia, i jego tematy są 
lusterkiem polskiej rzeczywistości. 
Gospodarzami kabaretowej estra-
dy będą kabareciarze i  satyrycy 

tworzący w sferze warszawskiego 
sentymentu, prowadzący imprezę 
w gwarze warszawskiej, ale współ-
czesne wypowiedzi będą głosem 
codzienności. Każdego, kto chce 
podzielić się swoim humorystycz-
nym talentem – ZAPRASZAMY. 
Autorzy i kompozytorzy dowolni, 
także samo twórczość własna. Na 
zgłoszenia czekamy do 12 kwiet-
nia.”

Jurorzy: Katarzyna Pakosiń-
ska, Krzysztof Jaślar, Cezary 
Domagała. Półfinały 23 kwietnia 
w Teatrze Rampa. Gala finałowa 
26 maja, park Wiecha przed Te-
atrem Rampa. Patronat prasowy 
sprawuje m.in. Południe.

www.targowek.waw.pl/tur-
niejolaurwiecha; Biuro Turnieju: 
tel. 668 190 999; twsolaurwie-
cha@gmail.com; Zgłoszenia do  
12 kwietnia 2018 r. 

Sprzeciw wobec bezprawnej centralizacji zieleni

Upomnieliśmy się o zieleń
„Do zakresu działania dzielnicy 
należą sprawy lokalne, a w szcze-
gólności: [… ] utrzymywanie zie-
leni” – czytamy w art. 11 ust. 2 pkt 
4 Ustawy o ustroju m. st. Warsza-
wy. Tego zapisu ustawowego nie 
respektuje Rada Warszawy, o czym 
świadczy statut miasta.

Pomysł zarządzania lokalną zie-
lenią przez oddalony od dzielnicy 
Zarząd Zieleni jest niewłaściwy. 

Jeśli park nie zostanie posprzą-
tany w poniedziałek to naczelnik 
dzielnicowego Wydziału Ochrony 
Środowiska czy burmistrz odbiera 
gorące telefony jeszcze zanim do-
jadą do pracy. 

Dyrektor Zarząd Zieleni chwa-
li się możliwością pozyskania 
środków z budżetu miejskiego 
na nasadzenia i inwestycje. Sa-
morządowcy pytają mocodawcę 

dyrektora, czyli Michała  Olszew-
skiego, zastępcę prezydenta War-
szawy, dlaczego tych pieniędzy 
nie mogą otrzymać  dzielnice.   
- Zarząd Zieleni wcale nie szuka 
wyzwań. Zabiera dzielnicom te 
parki lokalne, te fragmenty zie-
leni publicznej, które są najlepiej 
zagospodarowane i które generują 
największe przychody. ZZ zabie-
rając dzielnicom lokalne parki 

zabiera nie tylko pieniądze prze-
znaczone w „budżetach dzielnic” 
na ich utrzymanie, ale również 
zabiera przychody generowane 
przez najemców – komentuje spra-
wę Grzegorz Hlebowicz, zastępca 
burmistrza Żoliborza.

Miasto planuje powołanie rejo-
nów ogrodniczych. 

dokończenie na stronie 3
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Dekret Ministra
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Po nowelizacji ustawy o komisji 
weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji 
autorstwa ministra Patryka Jakie-
go, komisja będzie mogła uchylić 
prawie wszystkie decyzje repry-
watyzacyjne, celem zwrotu tych 
nieruchomości Miastu Stołeczne-
mu Warszawie. W ustawie wpro-
wadzono bowiem przepis, który 
nakazuje komisji uchylenie decyzji 
o zwrocie tych nieruchomości, je-
śli przed dniem wydania decyzji 
o zwrocie byłym właścicielom nie 
zapewniono lokali zamiennych lub 
socjalnych lokatorom.

Paradoks tej ustawy polega na 
tym, że to nie byli właściciele, 
którym zwrócono nieruchomość 
powinni te mieszkania zapewnić. 
Bo jak mieli by to zrobić jeszcze 
przed zwrotem nieruchomości? 
Będą więc odpowiadać za brak za-

pewnienia tych mieszkań przez in-
nych, lecz w zasadzie nie wiadomo 
przez kogo, bo nie było przepisu, 
który by nakazywał zapewnienie 
mieszkań lokatorom reprywatyzo-
wanych budynków np. przez Mia-
sto Warszawę lub Skarb Państwa.

Kolejnym komunistycznym 
absurdem tej ustawy jest pomysł 
ministra Jakiego, by byłym lo-
katorom w „odzyskanych” przez 
komisję kamieniach przywrócić 
mieszkania i komunalne stawki 
czynszów, nawet jeśli te budynki 
zostały wyremontowane w sposób 
istotnie podnoszący standard bu-
dynku i lokali przez osoby, którym 
kamienice zwrócono.

Skoro Prezydent Andrzej Duda 
podpisał tę ustawę, to jest takim 
samym bolszewikiem, jak minister 
Patryk Jaki.

Park Zachodni z opóźnieniem
MARCIN KALICKI

Długo wyczekiwany przez miesz-
kańców nie tylko Ochoty, ale całej 
Warszawy park Zachodni nie po-
wstanie w pierwszym trymestrze 
tego roku, jak miało to pierwotnie 
nastąpić. Wykonawca, który miał 
wykonać prace, właśnie ogłosił 
bankructwo. 

– Firma, która w ramach kon-
traktu z dzielnicą wykonywała 
prace w parku Zachodnim, wpadła 
w kłopoty finansowe. Pod koniec 
ubiegłego roku była jeszcze szan-
sa, że pomimo tej sytuacji uda się 

dokończyć inwestycję. Niestety 
z końcem 2017 roku robotnicy 
opuścili plac budowy i przestały 
tam być prowadzone jakiekolwiek 
prace, a z przedstawicielami fir-
my trudno było się skontaktować. 
Z tego powodu dzielnica zdecy-
dowała się na wypowiedzenie 
umowy – powiedziała Monika 
Beuth-Lutyk, rzecznik prasowy 
Dzielnicy Ochota. 

Jakie dalsze kroki podjęła dziel-
nica w tej sprawie? – Obecnie zo-
stanie wykonana inwentaryzacja, 

która pozwoli na rozliczenie tych 
elementów parku, które zostały 
zrealizowane. Następnie oszaco-
wana zostanie kwota niezbędna 
do zakończenia tej inwestycji 
i rozpisany będzie przetarg na do-
kończenie parku – mówi Monika 
Beuth-Lutyk. – Zarząd Dzielnicy 
jest zdeterminowany, by dokoń-
czyć park jak najszybciej. Musimy 
jednak przestrzegać niezbędnych 
procedur, jest zatem możliwość, że 
park będzie gotowy dopiero jesie-
nią tego roku.

Przypomnijmy, że w parku Za-
chodnim, który powstaje w oko-
licach skrzyżowania Alej Jerozo-
limskich i ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, w okolicach Dworca 
Zachodniego zgodnie z projek-
tem miały powstać m.in.: alejki 
dla pieszych, plac zabaw, skate-
park, stoliki do szachów, siłownia 
plenerowa, wielofunkcyjne boisko, 
kawiarnia sezonowa czy fontan-
ny. Kiedy wszystkie te atrakcje 
powstaną, władze dzielnicy będą 
mogły określić po wyłonieniu fir-
my inwentaryzującej. 

Jaki przeinacza dekret Bieruta
BOGDAN ŻMIJEWSKI
Wiele osób pisze o reprywatyzacji, dekrecie Bieruta i projekcie re-
prywatyzacji ministra Jakiego, ale mam wrażenie, że mało kto zna te 
przepisy, więc chciałbym je Państwu przedstawić.

Po pierwsze dekret Bieruta nadal 
obowiązuje, mimo iż jest to przepis 
z 26.10.1946 r. Przepis ten określa 
prawa nabyte obywateli, czy też 
miasta, które neguje projekt usta-
wy reprywatyzacyjnej ministra 
Partyka Jakiego. Zgodnie z dekre-
tem wszystkie grunty na terenie m. 
st. Warszawy w granicach z 1939 r. 
przeszły na własność gminy War-
szawa z dniem wejścia w życie de-
kretu tj. 11 listopada 1946 r.

Za istniejące na nieruchomości 
obciążenia hipoteczne odpowie-
dzialność ustawową miało przejąć 
miasto na podstawie odrębnych 
przepisów, których nigdy nie wy-
dano.

Budynki i przedmioty znajdują-
ce się na gruncie przechodzącym 
na mocy dekretu na własność 
miasta pozostawały własnością do-
tychczasowych właścicieli do czasu 
rozpatrzenia wniosków o zwrot.

Przepis ten nie dotyczy budyn-
ków, które z uwagi na dużą skalę 
zniszczenia według orzeczenia 
władzy budowlanej nie nadawa-
ły się do naprawy i powinny ulec 
rozbiórce.

Dotychczasowi właściciele 
nieruchomości oraz ich następcy 
prawni będący w posiadaniu grun-
tu lub osoby reprezentujące ich 
prawa, by uzyskać zwrot znacjo-
nalizowanego gruntu w użytkowa-
nie wieczyste z czynszem symbo-
licznym (a nie własność), musieli 
złożyć stosowny wniosek w ciągu 6 
miesięcy od dnia przejęcia gruntu 
w posiadanie przez Miasto. Prze-
jęcie to było realizowane w drodze 
obwieszczeń, które ukazywały się 
do końca 1947 r.

Gmina powinna uwzględniać 
taki wniosek, jeśli korzystanie 
z gruntu dało się pogodzić z prze-
znaczeniem gruntu według planu 
zabudowania (obecnie plan miej-
scowy) i nie pozostaje w sprzecz-
ności z zadaniami ustawowymi 
i statutowymi w przypadku gruntu 
osoby prawnej. Władza w latach 
60-tych przywróciła możliwość 
składania wniosków do niektórych 
kategorii nieruchomości. Prywat-
nie nikomu nic nie zwrócono, bo 
twierdzono, że jest kolizja. Prawa 
do odwołań nie było. A przecież 
dekret Bieruta nie ograniczył 
terminu składania wniosków 
o odszkodowanie, jeśli ktoś nie 
zdążył złożyć wniosku o zwrot. 

Więc i dziś takie wnioski można 
składać. 

Późniejsze orzecznictwo uzna-
ło, że można się odwoływać od 
decyzji o odmowie zwrotu i ru-
szyła machina reprywatyzacyjna. 
Zaczęto zwracać, wykazując brak 
kolizji z planem zabudowania.

Za plan zabudowania według 
późniejszego orzecznictwa uzna-
no plan zagospodarowania miasta 
z 1939 r., bo według dekretu cho-
dziło o odbudowę miasta, a nie bu-
dowę nowych obiektów, co wynika 
z art. 1 dekretu. Składając wniosek 
o zwrot należało wykazać się wła-
daniem nieruchomością na dzień 
złożenia wniosku o zwrot.

Minister Jaki w przygotowa-
nym projekcie ustawy, ale rów-
nież w orzeczeniach tzw. komisji 
weryfikacyjnej ds. reprywatyza-
cji, uwypukla kwestie wymogu 
przedłożenia dowodów władania 
nieruchomością na dzień złożenia 
wniosku o zwrot nieruchomości 
w 1946 r. i na tej podstawie chce 
uchylać decyzje zwrotowe jako Ko-
misja i chce odmawiać ich w przy-
szłości z tego powodu, gdy ustawa 
reprywatyzacyjna wejdzie w życie.

Takie podejście do zagadnienia 
prowadzi w istocie do odmowy 
prawie wszelkich zwrotów i od-
szkodowań oraz do uchylenia de-
cyzji zwrotowych, bo dziś nie jest 
prawie możliwe udowodnienie ta-
kiego władania, a i nie było możli-
we do udowodnienia w 1946 r., bo 
wiele osób mieszkało poza War-
szawą, gdyż trudno było mieszkać 
w gruzach. Wielu wyrzucono siłą 
z ich nieruchomości. Wielu było 
za granicą. Nie było też systemu 
prawnego wykazującego włada-
nie nieruchomością, bo nie było 
np. podatków od nieruchomości, 
chociaż prowadzono książki mel-
dunkowe. 

Mało kto też robił sobie zdjęcia 
siedząc na gruzach jako dowód 
władania. 

Miasto Warszawa, rozpatrując 
dotychczasowe wnioski o zwrot 
nieruchomości, nie brało pod 
uwagę aspektu władania nieru-
chomością w 1946 r., uznając go 
za spełniony w przypadku złoże-
nia wniosku.

Minister Jaki tworzy z tego 
faktu narzędzie odmów zwrotów 
i odszkodowań celem ponownej 
nacjonalizacji. 

Zgodnie z dekretem, w przy-
padku nieuwzględnienia wniosku 
o zwrot w naturze, gmina powin-
na zapewnić uprawnionemu grunt 
zamienny. Projekt ustawy mini-
stra Jakiego nie przewiduje takiej 
możliwości.

Obecnie Warszawa ma takie 
grunty zamienne, ale też nie sto-
suje tego przepisu, choć powinna, 
jeśli nie ma pieniędzy lub ma loka-
torów w budynkach zwracanych. 
Natomiast w przypadku niezgło-
szenia wniosku o zwrot gruntu 
lub niezwrócenia gruntu gmina 
miała zgodnie z dekretem wypła-
cić pełne odszkodowanie, a nie jak 
proponuje minister Jaki 20-25 %.

Do dzisiaj Państwo nie wypła-
ciło ani złotówki byłym właści-
cielom, którzy nie mogli złożyć 
wniosku o zwrot gruntu, bo nie 
byli w Polsce, gdyż byli w łagrach 
na Syberii, na emigracji lub w wię-
zieniach UB. Miasto wypłacało na-
tomiast niebagatelne odszkodowa-
nia za niezwrócone nieruchomości 
tym, co złożyli wnioski.

Zgodnie z dekretem Miasto 
miało też wypłacić odszkodowania 
za przejęte wraz z gruntem budyn-
ki nadające się do użytkowania lub 
naprawy.

Zgodnie z dekretem odszkodo-
wania za grunty powinny być wy-
płacone według skapitalizowanej 
wartości czynszu dzierżawnego 
(na ówczesny czas), a za budynki 
według wartości budynku (war-
tość odtworzenia minus zużycie, 
w tym amortyzacja). Szczegółowe 
przepisy jak wyceniać miały być 
wydane w drodze rozporządze-
nia. Do dziś go nie wydano, mimo 
upoważnienia ustawowego, które 
do dziś jest aktualne, bo dekret 
nadal obowiązuje, ale jest inaczej 
interpretowany przez sądy i urzędy 
niż jego literalna treść.

Miasto obecnie wypłaca od-
szkodowania z powyższych tytu-
łów, ale nie dokonuje takiej wy-
ceny za grunty, jak żąda dekret, 
tylko wycenia wartość gruntu 
zgodnie z obecną ceną rynkową, 
co jest podejściem niewłaściwym, 
bo np. kiedyś nieruchomość była 
na obrzeżach miasta i bez pełnej 
infrastruktury, a dziś znajduje się 
w centrum Mokotowa, czy Ursy-
nowa i ma wszystkie media. Taką 
samą zasadę wyceny proponuje też 
minister  Jaki w projekcie ustawy, 

z czym się nie zgadzam, bo to jest 
niemoralne podejście i będzie nas 
kosztować kilkadziesiąt miliardów 
dolarów, aczkolwiek jest wynikiem 
orzecznictwa sądów.

Nie odlicza się też obecnie war-
tości przedwojennych nieopłaco-
nych hipotek ciążących na nieru-
chomości na ich zakup lub budowę 
budynków, których udzielał naj-
częściej bank hipoteczny, będący 
własnością ówczesnego Miasta 
Warszawy, co uważam za błąd.

Według dekretu odszkodo-
wania powinny być wypłacone 
w miejskich papierach wartoś-
ciowych, a nie w gotówce, jak to 
się czyni dotychczas, czego nie 
rozumiem.

Sposób wypłaty odszkodowań 
w papierach wartościowych pro-
ponuje ustawa reprywatyzacyjna 
ministra Jakiego.

Dekretowe prawo do żądania 
odszkodowania zamiast zwrotu 
powstawało w terminie 6 miesięcy 
od przejścia gruntu przez ówczes-
ne miasto Warszawa i wygasało 
po upływie kolejnych 6 miesięcy.

Nie jest mi znana dokumen-
tacja dotycząca tych wniosków 
i ich los.

Wnioski o zwrot nierucho-
mości były obwarowane wysoką 
opłatą skarbową, na którą wielu 
nie było stać, choć nie wynikała 
ona z dekretu, a wręcz przeciwnie. 
Dekret zwalniał z takich opłat. 
Zatem zarządzenia w tym zakre-
sie były bezprawne i były podsta-
wą do odrzucenia nieopłaconego 
wniosku.

Dziś też nie wiem czemu nie 
uznaje się wniosków o zwrot, jeśli 
nie były opłacone.

Przyjmuję rozwiązanie w pro-
jekcie ustawy ministra Jakiego, 
by nie zwracać nieruchomości, 
tylko wypłacać odszkodowanie, 
szczególnie jeśli są z lokatora-
mi. Ale szokują mnie przepisy 
ustawy, z których wynika, że nie 
należy wypłacać odszkodowań 

obywatelom, których nie było 
w Polsce w czasie nacjonalizacji 
w 1946 r., nawet jeśli ich pełno-
mocnicy zgłosili roszczenia. To 
wyłącza emigrantów i Sybiraków. 
By dostać odszkodowanie trze-
ba według ministra Jakiego być 
obecnie obywatelem Polski. To 
jest jawna nacjonalistyczna segre-
gacja. Odszkodowania mają być 
wypłacane byłym właścicielom 
lub ich spadkobiercom, ale tylko 
w pierwszej linii wstępnej, czyli 
tylko dzieciom, a nie braciom czy 
wnukom. A przecież wielu z nich 
już nie żyje.

Projekt ustawy Jakiego odnosi 
się również do niektórych rodza-
jów nieruchomości odebranych 
przez komunę w całej Polsce na 
podstawie ówczesnych przepisów, 
aczkolwiek stosowanych bez-

prawnie. Mój dziadek był przed 
wojną właścicielem odebranych 
przez komunę nieruchomości 
poza Warszawą, ale nie przekazał 
tego majątku mojej mamie przed 
swoją śmiercią. Wiele odebranych 
przedsiębiorstw/nieruchomości 
nie spełniało przyczyn nacjonali-
zacji. Mama dziś ma 97 lat, co jest 
cudem, więc jej się będzie należało 
odszkodowanie wg projektu usta-
wy Jakiego, ale mnie już nie. Nie 
wiem czy mama dożyje, jak wielu 
innych. 

Paradoksem jest, że dekret po-
zwalał na zwrot nieruchomości lub 
wypłatę odszkodowań następcom 
prawnym byłych właścicieli, czyli 
nabywcom roszczeń zwanych dziś 
handlarzami. 

dokończenie na stronie 6
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Okaż serce, przekaż 1% podatku dochodowego za 
rok 2017 na rzecz Organizacji Pożytku Publiczne-
go KRS nr 0000145140 lub wpłać darowiznę na 
konto bankowe 93 1020 1068 0000 1202 0001 6246  
Fundacja Pomocy Weteranom LWP Al. Ujazdow-
skie 6A lok. 28, 00-461 Warszawa. Dziś pomożesz 
innym w potrzebie, jutro pomogą Tobie.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 
im. Batalionu AK „Parasol” 

ul. Hawajska 14 A (Ursynów)

2. MIEJSCE WŚRÓD NIEPUBLICZNYCH
Egzaminy  wstępne

do klas 
I Liceum i VII SP
6 i 7 kwietnia

www.slo4.edu.pl
tel. 

ZAPRASZAMY DO VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Spotkanie informacyjne 26 marca godz. 18.00

22/ 641 26 34,
22/ 644 62 60

dokończenie ze strony 1
Rejon drugi to Żoliborz i Bie-

lany w skład, którego mają wejść: 
park Fosa, aleja Wojska Polskiego, 
plac Inwalidów, plac Grunwal-
dzki, ulice Rydygiera, prospekt 
Krasińskiego, park Żeromskiego, 
pl. Wilsona, skwer Krasińskiego, 
Kępa Potocka, Potocka, skwer Le-
lewela, skwer Żywiciela, Sady Żoli-
borskie, Górki Włościańskie oraz 
park Poczty Polowej, Rudzka, Sta-
wy Kellera, Ogród Zmysłów Opa-
towska, Serek Bielański, Kaskada 
Bielańska, Kaskada Żoliborska, 
Maczka – Aspekt, Stawy Brust-
mana, Ruda, Książąt Mazowie-
ckich, Pułkowa, Broniewskiego, 
Reymonta, Marymoncka, Gen. S. 
Maczka, J. Conrada, al. Zjednocze-
nia, Kasprowicza, Żeromskiego, 
Słowackiego, Mickiewicza, Wy-
brzeże Gdyńskie. To oznacza, że 
obie dzielnice zostaną pozbawione 
wpływu na swoje tereny zielone.

W Śródmieściu jest jeszcze 
gorzej. Jak poinformował nas 
Wojciech Matyjasiak, zastępca 
burmistrza, Zarząd Zieleni Miej-
skiej zabrał Zarządowi Terenów 
Publicznych (jednostka nadzoro-
wana przez samorząd dzielnicy 
Śródmieścia) między innymi park 
Traugutta, park Mirowski, skwer 

Orgelbranda, skwer Zgrupowania 
AK „Róg”, skwery przy ul. Bednar-
skiej i Dobrej, skwer „Agatona”, 
park Kazimierzowski, park Beyera, 
park na Książęcej, park Edwarda 
Rydza Śmigłego, park Zgrupowa-
nia AK „Kryska”, park Ujazdow-
ski, tereny zieleni na dawnym 
osiedlu Jazdów, park Agrykola, 
tereny Kanału Piaseczyńskiego. 
Scentralizowano a tym samym 
zabrano również bardzo małe te-
reny zieleni.

Ochota ma mieć zabrane 4 z 9 
parków. Są nimi: skwer im. Dobre-
go Maharadży, park im. Zasława 
Malickiego, skwer ks. J. Salamuchy 
oraz park im. Marii Skłodowskiej 
Curie. 

- Pragnę zawiadomić mieszkań-
ców oraz Marka Piwowarskiego, 
dyrektora Zarządu Zieleni, że 
Ochota, od kiedy pracuję dla niej 
(od 27 lat) nigdy nie zrezygnowa-
ła i nie zrezygnuje z zarządzania 
stworzonymi i konserwowanymi 
przez nas parkami, co potwier-
dził Zarząd Dzielnicy na ostatnim 
swoim posiedzeniu – wyjaśnia 
Grzegorz Wysocki, zastępca bur-
mistrza  odpowiedzialny za tereny 
zielone w dzielnicy.   

Samorządowcy mają również 
bardzo złe doświadczenia ze 
współpracy z nową jednostką. 

Bardzo często Zarząd Zieleni 
„podbiera” ludzi z dzielnic, pro-
ponując lepsze warunki finansowe 
niż Prezydent Warszawy ustala dla 
dzielnic. 

- Już dwa lata temu odbyły się 
konsultacje społeczne  w sprawie 
utworzenia parku przy ul. Gandhi  
i Rosoła. Chcieliśmy uwzględnić 
realizację w ubiegłorocznym bu-
dżecie i do końca roku wybudować 
park. Niestety z powodu zmiany 
kompetencji sprawa ugrzęzła i nie 
wiemy nawet, czy cokolwiek zo-
stanie tam zrobione, nie mówiąc 
o projekcie będącym efektem 
konsultacji – mówi Antoni Po-
mianowski, zastępca burmistrza 
Ursynowa

- Do zakresu działania dziel-
nicy należą sprawy lokalne, 
a w szczególności: utrzymywanie 
zieleni i dróg o charakterze lo-
kalnym, w zakresie określonym 
przez Statut miasta i inne uchwały 
Rady m.st. Warszawy. Tak stanowi 
ustawa o ustroju m.st. Warszawy. 
Powyższe oznacza, że sprawy zie-
leni ustawowo powinny być reali-
zowane przez dzielnice tj. powin-
no nastąpić przekazane im tego 
zadania przez Miasto Statutem 
z potwierdzeniem wykonywania 
tego zadania przez dzielnice w ich 
statutach albo odrębną uchwałą 

Rady m. st. Warszawy. Zapewnie-
nia pana dyrektora, że jak tylko 
zarząd dzielnicy się zgodzi, to 
przygotuje w tej sprawie stosowne 
zarządzenie Prezydenta Warsza-
wy, nie jest warte funta kłaków, 
ponieważ nie ostoi się przy orze-
czeniu nadzorczym Wojewody jak 
i w ewentualnym orzeczeniu sądu 
administracyjnego – tłumaczy 
Grzegorz Wysocki. 

Prezydentowi nie przysługuje 
kompetencja do przydzielania 
dzielnicom parków. To jest kom-
petencja ustawowa Rady Warsza-
wy, a wręcz zobowiązanie.

Bezpartyjni Samorządowcy 
formalnie wezwali Radę War-
szawy do usunięcia naruszenia 
prawa dokonanego uchwałą  
Nr XXII/743/2008 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia  
10 stycznia 2008 r. z późn. zmia-
nami w sprawie uchwalenia Statu-
tu Miasta Stołecznego Warszawy 
w związku z nieprzekazaniem tym 
statutem dzielnicom m. st. War-
szawy ich ustawowego zadania 
w zakresie utrzymania zieleni.

Bezpartyjni Samorządowcy

Na zdjęciu: briefing Bezpar-
tyjnych przed rozpoczęciem sesji 
Rady Warszawy.

Upomnieliśmy się o zieleń

Żegnamy docenta Furmana
RAFAŁ DAJBOR

Mało było i jest aktorów tak bar-
dzo „warszawskich”, jak zmarły 
4 lutego Wojciech Pokora. Wielu 
wybitnych artystów, całe życie 
pracujących w teatrach stolicy, 
urodziło się w innych miastach, 
lub też kończyło studia aktorskie 
poza Warszawą. Wielu aktorów – 
urodzonych warszawiaków, wy-
kształconych w swoim mieście, 
zaliczyło choć kilka sezonów 
w teatrach Gdańska, Krakowa czy 
Łodzi. Tymczasem Pokora urodził 
się w Warszawie, ukończył war-
szawską PWST, całe swoje aktor-
skie życie występował wyłącznie 
w teatrach stołecznych (Drama-
tycznym, Nowym, Kwadracie, oraz 
gościnnie w Rozmaitościach, Polo-
nii i OCH-Teatrze), w Warszawie 
też zmarł.

Na scenie był aktorem wszech-
stronnym. Występował u takich 
reżyserów, jak Ludwik René, 
Konrad Swinarski, Bohdan Korze-
niewski, czy Jerzy Jarocki. Jednak 
dla widzów filmowych i telewizyj-
nych był przede wszystkim komi-
kiem. Ten wizerunek stworzyli 
mu w telewizji Jerzy Gruza i Olga 
Lipińska. W kinie zaś – Stanisław 
Bareja. 

Właśnie we współpracy z Bare-
ją w sposób szczególny wybrzmie-
wała warszawskość Wojciecha 
Pokory. W dwóch wczesnych, 
mało dziś cenionych filmach 
tego reżysera („Mąż swojej żony” 

i „Małżeństwo z rozsądku”), grał 
epizody. Gdy Bareja zmienił się 
z twórcy błahych filmików roz-
rywkowych w drapieżnego saty-
ryka – znalazł w Pokorze aktora 
idealnego. Główna rola w filmie 
„Poszukiwany poszukiwana” 
(1973) przeszła do klasyki pol-
skiego aktorstwa komediowego. 
Pokora, w roli warszawskiego 
historyka sztuki, który ukrywa-
jąc się w damskim przebraniu 
odkrywa, że więcej zarabia jako 
gosposia niż jako kompetentny 
i wykształcony specjalista, był do-
skonały. Co ciekawe – choć aktor 
pokonał podczas zdjęć próbnych 
nie byle jakich konkurentów, bo 
Jacka Fedorowicza i Janusza Ga-
josa, po latach przyznawał, że roli 
Rochowicza vel „Marysi” szczerze 
nie znosi.

Bardzo warszawskie były także 
następne spotkania Barei i Poko-
ry. W „Nie ma róży bez ognia” 
(1974) Pokora zagrał pechowego, 
wyrzucanego z domu eks-męża, 
zaś w „Brunecie wieczorową porą” 
(1976) – niepozornego sąsiada, 
który okazuje się przebiegłym 
mordercą, ale po pościgu (zaczy-
nającym się w mieszkaniu zabójcy, 
prowadzącym m.in. przez stołecz-
ne ulice, przejścia podziemne i re-
staurację „Kongresowa”) zostaje 
zdemaskowany. To Pokora w „Co 
mi zrobisz jak mnie złapiesz” 
(1978), jako rzeźnik, prowokuje 
gonioną przez siebie w centrum 
Warszawy świnię do zadania 
tytułowego pytania, a granego 
przez Zdzisława Maklakiewicza 
przechodnia do wygłoszenia mo-

nologu o mówieniu przez zwierzę-
ta ludzkim głosem. Nieco mniej 
warszawska wydaje się rola Pokory 
w „Misiu” (1980). To jednak pozo-
ry, bo gdzie, jak nie w stolicy, przy 
ulicy Mysiej mógł urzędować cen-
zor uczący milicjantów drogówki 
jak rozmawiać z kierowcami i in-
gerujący w teksty piosenek o Trasie 
Łazienkowskiej?

W latach 80. Bareja porzucił 
kino na rzecz telewizyjnych seria-
li. W 1983 roku nakręcił „Alter-
natywy 4” (którego akcja niemal 
w całości działa się na Ursynowie) 
oraz, w 1986 roku, „Zmienników”. 
W obydwu tych serialach Pokora 
mocno uczłowieczył i ocieplił 
wizerunki swoich niezbyt po-
zytywnych bohaterów. Z akcji 
„Alternatywy 4” wynika, że Fur-
man to tzw. „docent marcowy”, 
czyli ktoś, kto objął stanowisko 
naukowe po osobie żydowskie-
go pochodzenia szykanowanej 
w 1968 roku. Z kolei grany przez 
Pokorę w „Zmiennikach” prezes 
Kłusek jest malwersantem i prze-
mytnikiem narkotyków. Trudno 
jednak się nie uśmiechnąć widząc 
Furmana jako fajtłapowatego 
myśliwego i równie nieporadne-
go kochanka, czy też obserwując 
wyczyny prezesa Kłuska, którego 
niepohamowany pociąg erotyczny 
do odzianych w mundury kobiet 
oraz musztrowania ich w ra-
mach łóżkowej „gry wstępnej” 
nieustannie wpędzają w kłopoty.

Odszedł aktor, którego życie 
i twórczość stanowią istotną część 
teatralnej i filmowej historii War-
szawy. Będziemy o nim pamiętać.

POŁUDNIE na 
Facebook 

http://www.facebook.com/
Poludnie.Gazeta

Czyste powietrze 
chociaż dla dzieci
 Powietrze w Warszawie jest za-
nieczyszczone, szczególnie jest to 
widoczne w miesiącach zimowych, 
gdy zaczyna się sezon grzewczy 
i nie ma wiatru. 

Na pogorszenie powietrza ma 
wpływa wiele czynników, w tym 
dużo samochodów. Z uwagi na 
fakt, że walka z zanieczyszcze-
niem potrwa jeszcze parę lat, to 
równocześnie należy prowadzić 
akcję ochrony mieszkańców, 
a szczególnie dzieci przed przy-

krymi konsekwencjami tego, że 
przez lata mało kto z nas wierzył, 
że sami sobie możemy zniszczyć 
powietrze. Nawet gdy wygramy 
w Warszawie i oczyścimy powie-
trze to należy pamiętać, że główną 
przyczyną powstawania zanie-
czyszczeń w stolicy jest pylenie 
wtórne i palenie w piecach miesz-
kańców spoza Warszawy. Blisko 
60 % zanieczyszczeń napływa do 
miasta spoza jego granic.

Dlatego należy przeciwdziałać 

i chronić przede wszystkim dzie-
ci. W listopadzie 2017 r. samorząd 
Warszawy przekazał 117 oczysz-
czaczy powietrza do przedszkoli, 
w tym 20 do przedszkoli śródmiej-
skich. 

dokończenie na stronie 5
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SŁUCH nieIDEALNY
SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodo-
wego Spisu Powszechnego prob-
lem niedosłuchu dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Niemal połowa 
osób po 50. roku życia ma kłopo-
ty ze zrozumieniem rozmowy 
w hałasie,  a wśród osób starszych 
na niedosłuch cierpi aż 74% ba-
danych. Niedosłuch nie jest już 
wyłącznie domeną seniorów, do-
tyka także młodzież i małe dzie-
ci. Co czwarty polski nastolatek 
ma kłopoty ze słuchem – wynika 
z danych zebranych podczas Na-
rodowego Testu Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider pod-
czas koncertów i imprez, praca 
w fabryce przy głośno pracujących 
urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 
świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które powo-
dują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt 

głośno oglądasz telewizję? Masz 
wrażenie, że Twoi rozmówcy mó-
wią niewyraźnie przez telefon? 
Słyszysz dźwięk w głośnym oto-

czeniu, ale nie jesteś w stanie zlo-
kalizować jego kierunku? Odczu-
wasz brzęczenie, bądź szumienie 
w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bar-

dzo złożony, a gdy zaczyna szwan-
kować, nie wystarczy po prostu 
założyć dowolny aparat słuchowy, 
włączyć go i ustawić głośność. Aby 
jak najlepiej wykorzystać słuch, 
należy zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wypyta 
o styl życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wiele ga-
binetów akustyki słuchu wykonuje 
je bezpłatne. Często skutecznym 
rozwiązaniem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, które wyda-
wały się bezpowrotnie utracone, 
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez 

względu na wiek są refundowane. 
Współczesne aparaty słuchowe to 
maleńkie cuda techniki. Ich czu-
łe mikrofony koncentrują się na 
mowie, jednocześnie wytłumiając 
hałasy otoczenia. Mogą one być 
regulowane za pośrednictwem 
smartfona,  współpracują z wielo-
ma innymi urządzeniami elektro-
nicznymi, z których korzystamy na 
co dzień. Są prawie niewidoczne 
lub zminiaturyzowane do elegan-
ckich i estetycznych kształtów, 
a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane 
do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć 
optymalnie w różnych sytuacjach 
i w każdych warunkach aku-
stycznych. Ich noszenie powo-
duje mniejszy wysiłek słuchowy, 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu, zwiększa kom-
fort słyszenia, a tym samym funk-
cjonowania osób niedosłyszących. 
Zaczynają czuć się bezpieczniej, 
wraca ich pewność siebie oraz ra-
dość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominajmy 
go cenić i dbać o niego.

Kłopotliwe kontrapasy
Kontrapas to wydzielony pas na uli-
cy jednokierunkowej, umożliwiają-
cy ruch w kierunku przeciwnym do 
innych pojazdów.

Rada Dzielnicy Mokotów przyję-
ła 20 lutego stanowisko, w którym 
zobowiązała Zarząd Dzielnicy do 
opracowania kompleksowych pro-
jektów ruchu rowerowego dla po-
szczególnych rejonów Mokotowa 
z zastrzeżeniem, że realizacja kon-
trapasów i kontraruchu rowerowego 
nie może skutkować zmniejszeniem 
liczby miejsc parkingowych i posto-
jowych. Rada sprzeciwiła się wpro-
wadzaniu takiej organizacji ruchu 
na wyrywkowych, oderwanych od 
siebie odcinkach ulic. Jej zdaniem 
każdorazowe wprowadzenie kontra-
pasów i kontraruchu rowerowego na 
terenie dzielnicy Mokotów powinno 
zostać poprzedzone konsultacjami 
społecznymi, którymi należy objąć 
mieszkańców ulic, na których pro-
ponuje się zmianę organizacji ruchu. 

Stanowisko to powstało w związ-
ku z coraz liczniejszymi protestami 
osób zamieszkujących przy ulicach, 
na których realizowane są kon-
trapasy i kontraruch rowerowy. 
Również w innych dzielnicach, jak 
przykładowo na Ursynowie wpro-
wadzanie kontrapasów w ramach 
budżetu partycypacyjnego wywo-

Odbiór odpadów podrożeje

łuje protesty. Regulamin budżetu 
nie przewiduje głosowania „prze-
ciw”. Fachowcy nie mają szans na 
przeciwstawienie się populistom. 
„Południe” proponuje wyłączyć za-
gadnienia związane z organizacją 
ruchu z zakresu budżetu partycy-
pacyjnego.

(aro)

Rada m. st. Warszawy podjęła 
uchwałę o zmianie zasad odbio-
ru odpadów. Zmiany mają wejść 
w życie 1 stycznia 2019 r.

Trzeba się do nich przygotować 
technicznie, ponieważ ustalono  
m. in., że sortowanie będzie na  
8 frakcji tj. papier, łącznie metale 
i tworzywa sztuczne oraz opakowa-
nia wielomateriałowe, szkło opako-

waniowe, odpady wielkogabarytowe, 
odpady zielone, bioodpady kuchenne 
bez odpadów pochodzenia zwierzę-
cego i tłuszczy, bioodpady z gastrono-
mii i targowisk oraz niesegregowane 
zmieszane odpady komunalne.

Czyli wydzielono nowe frakcje – 
bioodpady oraz oddzielono papier 
od  tworzyw sztucznych, czyli me-
talu i plastiku. Potrzebne więc będą 

2 dodatkowe pojemniki i miejsca 
na takowe.

Ponadto ustalono, że odpady 
sortowane nie mogą być z niczym 
zmieszane, mimo że poprzednio 
dopuszczano zmieszanie wynosi-
ło od 20 do 40 % w zależności od 
sposobu gromadzenia odpadów 
z podziałem na worki i pojemni-
ki. Teraz firmy odbierające odpady 

będą mogły składać reklamacje co 
do jakości odpadów sortowanych 
i wystawiać rachunki jak za odpady 
zmieszane. 

Zmniejszono też częstotliwość 
odbioru niektórych odpadów np. 
gabarytów z raz w miesiącu na raz 
na 3 miesiące. Odpady tzw. bio będą 
odbierane raz w tygodniu    

Bezpartyjni Samorządowcy 

WEJŚCIE DO KLUBU „WARSZAWIANKA” OD STRONY UL. PIASECZYŃSKIEJ. WSTYD.
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OTWARCIE JUŻ WKRÓTCE
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ODWIEDZIN

O Katyniu w Kinie Luna
RAFAŁ DAJBOR

23 lutego w Kinie Luna odbył się 
uroczysty pokaz telewizyjnego 
spektaklu zatytułowanego „Nie 
pamiętam”, opowiadającego o lo-
sie wymordowanych w Katyniu 
Polaków. Przedstawienie w reży-
serii Mirosława Mamczura, będące 
jak gdyby czymś pomiędzy filmem 
telewizyjnym a Teatrem Telewizji, 
oparte jest na spektaklu „Wywóz-
ki, łagry, Katyń”, wystawionym 
przed dwoma laty w Teatrze 
Oratorium w reżyserii Jarosława 
Witaszczyka. Wykonawcami ról 
głównych w „Nie pamiętam” są 
Danuta Nagórna i właśnie Jaro-
sław Witaszczyk. Oboje są także 
scenarzystami przedstawienia.

Pokaz w Kinie Luna poprze-
dziła dyskusja, którą poprowadził 
Adam Chlebowicz z IPN, a w któ-
rej udział wzięli dr Ewa Kowalska, 
dyrektor Muzeum Katyńskiego, 
oraz dr Witold Wasilewski z archi-
wum Instytutu Pamięci Narodo-
wej, specjalizujący się w tematyce 

katyńskiej. Na widowni zaś nie 
brakowało osób starszych, zwią-
zanych z rodzinami katyńskimi. 
Byli także przedstawiciele wojska 
i policji, dziennikarze, warszawscy 
aktorzy oraz – oczywiście – liczna 
grupa twórców spektaklu.

Jarosław Witaszczyk podkre-
ślał, że dwa słowa składające się 
na tytuł mają swoje odrębne zna-
czenia. „Nie” oznacza niezgodę na 
to, by ludobójstwo takie, jak w Ka-
tyniu kiedykolwiek się powtórzyło. 
„Pamiętam” zaś – to wyraz tego, 
że o zbrodni katyńskiej nigdy nie 
wolno nam zapomnieć.

Ten wieczór miał też swój drugi 
wymiar. Już po seansie Jarosław 
Witaszczyk przypomniał, że Da-
nuta Nagórna, znakomita aktorka 
wielu warszawskich scen, obchodzi 
w tym roku 60-lecie pracy twór-
czej. Jubilatka otrzymała owacje 
na stojąco i naręcza kwiatów. Pub-
liczność odśpiewała jej „Sto lat”, 
a aktorka nie kryła wzruszenia.

Data telewizyjnej emisji „Nie 
pamiętam” nie jest na razie znana. 
Gdy jednak spektakl trafi już do 
programu, z pewnością warto go 
obejrzeć. Jest to znakomite przed-
stawienie, pokazujące jak w arty-
stycznie ciekawej formie pielęg-
nować pamięć o męczeństwie 
polskiego narodu. Opatrzenie go 
angielskimi napisami i zaprezen-
towanie widzom innym, niż polscy 
z pewnością bardziej przyczyni-
łoby się do rozpropagowania pa-
mięci o tragicznym losie Polaków 
podczas drugiej wojny światowej 
niż niektóre, niezbyt przemyślane, 
pomysły polityków. Tym bardziej, 
że w scenariuszu „Nie pamiętam” 
Danuta Nagórna i Jarosław Wi-
taszczyk umieścili teksty autorów 
naprawdę wybitnych, z naszym 
noblistą, Czesławem Miłoszem, 
na czele. Nic więc nie stałoby na 
przeszkodzie, by przedstawienie 
to zaprezentować także za granicą.

DANUTA NAGÓRNA I JAROSŁAW WITASZCZYK W ROZMOWIE Z DZIENNIKARKĄ. 

FOT. RAFAŁ DAJBOR

Studenci pokazali, jak 
zmienić centrum Bemowa 
MARCIN KALICKI

Drastyczne ograniczenie ruchu 
samochodów w okolicach skrzy-
żowania ulic Powstańców Śląskich 
i Górczewskiej, kładka pieszo-
-rowerowa, która prowadziłaby 
do planowanej stacji metra C4 
Powstańców Śląskich czy też li-
kwidacja linii tramwajowej na 
ul. Górczewskiej – takie pomysły 
zgłosili studenci Politechniki War-
szawskiej na zagospodarowanie 
ścisłego centrum Bemowa.   

Budowa II linii metra na Bemo-
wie może zmienić wygląd centrum 
dzielnicy. We współpracy z Kate-
drą Projektowania Urbanistycz-
nego i Krajobrazu Wiejskiego Po-
litechniki Warszawskiej władze 
Bemowa przedłożyły mieszkań-
com projekty do wyrażenia opinii 
na ich temat. Nowatorskie, cieka-
we, ale i odważne rozwiązania 
pokazały, że studenci stołecznej 

uczelni zmieniliby wiele w okoli-
cy kluczowego skrzyżowania w tej 
części Warszawy, czyli ulic Po-
wstańców Śląskich i Górczewskiej. 

Jakie pomysły mieli studenci? 
Woonerfy, czyli bezpieczne arte-
rie łączące funkcje ulicy, parkingu 
i deptaku zaproponowali Michał 
Bylica oraz Hanna Kuta. Tak mia-
łyby wyglądać ulice Konarskiego 
i Czumy. Pieszo-rowerowa aleja, 
jaką miałaby zostać ul. Górczew-
ska, to pomysł Agnieszki Cudnej-
-Cyran i Karoliny Koniecznej. 
Studentki chciałby wprowadzić 
ograniczenie ruchu samochodów 
na dwóch kluczowych arteriach 
Bemowa i przeniesienie go na 
inne arterie, np. Pełczyńskiego, 
Konarskiego czy Klemensiewi-
cza. Rozebranie linii tramwajowej 
wzdłuż ul. Górczewskiej po wy-
budowaniu metra na Chrzanowie 

zaproponowali natomiast Przemy-
sław Chmielarski i Piotr Jabłoń-
ski. Chcieliby oni stworzyć przy 
skrzyżowaniu ulic Górczewskiej 
i Powstańców Śląskich wielki plac 
miejski w kształcie ronda. 

– Żaden projekt nie zostanie 
zrealizowany. Konkurs miał na 
celu zaprezentowanie możliwości 
zagospodarowania terenu skrzy-
żowania – powiedziała Aleksandra 
Szorc z bemowskiego urzędu.

To, że władze dzielnicy na-
stępnej kadencji będą musiały 
pomyśleć, jak zagospodarować 
teren ścisłego centrum Bemowa 
po wybudowaniu II linii metra, 
jest pewne. Czy skorzystają one 
z któregoś z pomysłów zgłoszo-
nych przez studentów Politechniki 
Warszawskiej okaże się najwcześ-
niej w przyszłym roku.

Czyste powietrze 
chociaż dla dzieci

dokończenie ze strony 3
W grudniu z oszczędności Miasto 

zakupiło oczyszczacze powietrza za 
kwotę 4 mln zł i właśnie są stopnio-
wo przekazywane do wszystkich 
przedszkoli w Warszawie. Jednak 
z uwagi na fakt, że obecne dużo grup 
zerówkowych funkcjonuje również 
w szkołach podstawowych, a to ten 
sam rocznik dzieci, to wystąpiłem 
z interpelacją do  prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz o objęcie ochro-
ną wszystkich dzieci.

Ponadto zwróciłem się o rozpo-
częcie działań na rzecz dofinan-
sowania oczyszczaczy w niepub-
licznych żłobkach i przedszkolach. 

Odpowiedź jest obiecująca, bo 
dzięki wsparciu radnych miejskich 
Doroty Grupińskiej i Aleksandry 
Gajewskiej, przekonaliśmy Panią 
Prezydent i Pana Tomasza Pactwę – 
dyrektora Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych do wsparcia dla dzieci 
przebywających w placówkach nie-
publicznych. W tej chwili przygoto-
wywana jest koncepcja, jak zgodnie 
z prawem przeprowadzić akcję do-
finansowania zakupu oczyszczaczy 
powietrza do żłobków i przedszkoli 
niepublicznych. W międzyczasie 
cały czas monitoruję sprawę za-
kupu i przekazania oczyszczaczy 
do zerówek przyszkolnych. Moim 
zdaniem następnie takim obowiąz-

kiem powinny zostać objęte świetlice 
w szkołach.

Równocześnie z uwagi na fakt, że 
w mojej najbliższej okolicy oczysz-
czacze powietrza umieszczono we 
wszystkich przedszkolach poza 
jednym, wystąpiłem do Krzysztofa 
Czubaszka, burmistrza Dzielnicy, 
o jak najszybszy zakup i zamontowa-
nie oczyszczaczy w przedszkolu nr 5 
„Wesoła Piątka”. Burmistrz obiecał 
w jak najszybszym czasie przepro-
wadzenie zakupu i montażu również 
w tym przedszkolu.

Daniel Łaga
radny Dzielnicy 

Śródmieście (PO) 
daniellaga@interia.pl
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dokończenie ze strony 2
Ustawa ministra Jakiego nie do-
puszcza takiego rozwiązania, co 
w istocie jest bezprawiem w świetle 
Konstytucji i kodeksu cywilnego, 
szczególnie jeśli takie umowy 
zostały zawarte przed wejściem 
w życie ustawy ministra Jakiego.

Trudno uznać za sprawied-
liwość wypłatę odszkodowań 
w kwocie 20-25 % wartości nieru-
chomości, szczególnie że innym 
wypłacano 100 %, chociaż jest 
precedensowa norma z ustawy 
o mieniu zabużańskim.

Niezgodną z Konstytucją jest 
propozycja w ustawie, by wygasić 
wszelkie obecne postępowania są-
dowo–administracyjne o zwrot, 
które się ciągną od wielu lat.

Wykluczono też w nowej usta-
wie odszkodowania dla przedwo-
jennych osób prawnych spółek, 
fundacji, spółdzielni, stowarzy-
szeń. To jest nierówne traktowanie 
podmiotów, co też jest niezgodne 
z Konstytucją. 

Zwracam przy okazji uwagę, że 

państwo polskie powinno syste-
mowo, np. przez stosowną fun-
dację, wesprzeć byłych właścicieli 
w procesach o odszkodowania za 
zrujnowane nieruchomości w wy-
niku wojny od Niemiec w ramach 
reparacji.

O reparacje z tego tytułu nie 
powinno występować Państwo, 
bo chyba w istocie nie ma tytułu. 
Ale jeśli taki tytuł jest (nie jestem 
znawcą prawa międzynarodowe-
go), to powinno je wypłacić oby-
watelom, którym mienie znisz-
czono.

Ustawa ministra Jakiego wy-
klucza odszkodowania za znacjo-
nalizowane przez komunę apteki, 
przedsiębiorstwa poza Warszawą 
i majątki ziemskie podlegające 
i niepodlegające reformie rolnej. 
Ona dotyczy całej Polski, ale nie 
dotyczy wszelkiego mienia ode-
branego bezprawnie przez komu-
nę.

Mówić o ministrze Jakim bol-
szewik, to mało, bo on przerasta 
Bieruta. Odrębną kwestią jest, że 

ustawa po prostu jest niechlujna 
od strony prawnej. 

Powyższy artykuł nie ma na 
celu deprecjacji działań ministra 
Patryka Jakiego przeciwko mafii 
warszawskiej, w której to walce go 
popieram.

Bogdan Żmijewski
PS. Minister Jaki, ani nikt z Mi-

nisterstwa Sprawiedliwości nie 
przyszedł na obrady Specjalnej 
Komisji Sejmowej zajmującej się 
ustawą reprywatyzacyjną.

B. Ż.

Od redaktora:

Przytaczam fragment art. 13 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej: „Zakazane jest istnie-
nie partii politycznych i innych 
organizacji odwołujących się 
w swoich programach do totali-
tarnych metod i praktyk działa-
nia […] komunizmu, a także tych, 
których program lub działalność 
dopuszcza nienawiść {…} naro-
dową […]”.

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
10 marca, godz. 11.00 - Wspólny Ogród Społeczny- spotkanie ogrod-
ników. Będziemy omawiać zasady funkcjonowania ogrodu, planować 
sezon i rozdzielać zadania. Wstęp wolny. 11 marca, godz. 10.00 – 21.00 
- Dzień fotografii. Spotkania i warsztaty dla miłośników fotografii, 
zarówno dorosłych jak i dzieci. Szczegółowy program na www.sdk.
waw.pl. Wstęp wolny. 11 marca, godz. 12.00 - Ptasie spacery po okolicy. 
Wstęp wolny. 13 marca, godz. 18.00 - Wykład z cyklu Kultury Świata. 
Wykład poprowadzi historyk sztuki Karolina Krzywicka. Temat: Azu-
lejos - sztuka portugalskich kafli. Wstęp wolny. 15 marca, godz. 19.00 
- recital Lidii Stanisławskiej - „Z kobietą w tle”.  W recitalu Artystki 
weźmie udział zespół wokalny Służewianki. Wstęp wolny/wejściówki. 
16 marca, godz. 19.30 - koncert Jazz dobry nad Dolinką - Diomede 
„People from East”. Grzegorz Tarwid - fortepian, Tomasz Markanicz 
- saksofony. Bilety 20 zł.  17 marca, godz. 11.00 - wykład „Organiczna 
uprawa warzyw”. Bilety 10 zł. 17 marca, godz. 18.00 - koncert imieni-
nowy Zbigniewa Łapińskiego. W programie utwory napisane przez 
Zbigniewa Łapińskiego do bajek Ignacego Krasickiego. Bilety 50 zł. 
18 marca, godz. 12.00 - Plogging czyli wiosenny ekobieg dla każdego. 
Bieg przez Dolinkę Służewską połączony ze zbieraniem śmieci. Wstęp 
wolny. 18 marca, godz. 16.00 - dziecięce ogrody muzyczne. Dla dzieci 
w wieku 6-10 lat. Bilety 10 zł. 18 marca, godz. 17.00 - Służewski dys-
kusyjny klub książki. Porozmawiamy o książce Moniki
Sznajderman - „Fałszerze pieprzu”. Wstęp wolny. 18 marca, godz. 19.00 
- Jam Session nad Dolinką dla muzyków początkujących i zaawansowa-
nych. Wstęp wolny. 20 marca, godz. 9.00 - Konkurs Wokalny solistów 
w ramach Festiwalu Dzieci i Młodzieży Mokotowa „MAM To!”. 
Wstęp wolny. 21 i 22 marca, godz. 10.00 i 11.30 - Dziecięce ogrody 
muzyczne dla grup zorganizowanych. Dla dzieci w wieku 6-10 lat. Bilety 
10 zł. 21 marca, godz. 18.00 - cykl filmowy - komediowe środy. Wstęp 
wolny. 22 marca, godz. 18.00 - spotkanie dyskusyjne w ramach warszta-
tów kulturowych – „Sztuka w Internecie - czy znikną muzea?”. Wstęp 
wolny. 23 marca, godz. 18.00 - spotkanie autorskie ze Stanisławem 
Łubieńskim - „Życie ptaków w Warszawie”. Wstęp wolny. 24 marca, 
godz. 11.00 - Wspólny Ogród - pierwszy dzień wiosny we Wspólnym 
Ogrodzie. Wstęp wolny. 25 marca, godz. 18.00 - Scena Folkowa nad 
Dolinką. Koncert zespołu Yerba Mater. Bilety 20zł. 28 marca, godz. 
19.00 - Spotkania Przyrodnicze – „Nie tylko nocą... O sowach wokół 
nas”. Wstęp wolny.

Kino Wisła, Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
W dzień kobiet zapraszamy wszystkie panie i nie tylko do kina Wisła. 
Przed wybranymi seansami zostaną rozlosowane nagrody, m.in. kos-
metyki, zaproszenia do fryzjera, książki… Na ekranach będą mogli 
Państwo zobaczyć: ,,Jestem Najlepsza. Ja, Tonya’’ godzina 18:15 / USA 

/biograficzny, dramat, sportowy/ 119 minut. 
Występ Toni Harding w krajowych kobiecych 
mistrzostwach łyżwiarstwa figurowego na lo-
dzie zostaje zagrożony z powodu interwencji 
byłego małżonka.
,,Maria Callas’’ godzina 16:00 / Francja / 
dokument / 113 minut. Nieznana historia 
Marii Callas – fascynującej kobiety pełnej 
sprzeczności, spełnionej na scenie, ale szuka-

jącej wielkiego uczucia i uwięzionej w burzliwym trójkącie miłosnym. 
,,Madame’’ godzina 16:30 / Francja / dramat / komedia / 91 minut. 
Wyprawiając przyjęcie wierząca w przesądy Anne postanawia namówić 
swoją pokojówkę, aby ta udawała hiszpańską arystokratkę. ,,Nić wid-
mo’’ godzina 18:15 / USA / dramat / 130 minut. Reynolds Woodcock 
jest znanym w całym Londynie krawcem. Pewnego dnia zakochuje się 
w Almie, która burzy jego uporządkowane życie. ,,Kobieta sukcesu’’ 
godzina 18:30 / Polska / komedia / romantyczny / 105 minut. Mań-
ka jest kobietą sukcesu, lecz pewnego dnia jej życie wywraca się do 
góry nogami. Nie zamierza się jednak poddawać i postanawia walczyć 
z przeciwnościami.
,,Czerwona jaskółka’’ godzina 20:30 / USA / thriller / 139 minut. Młoda 
Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się 
uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Finlandii, gdzie musi 
wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.

Dom Kultury „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
10.03. godz. 18.00 - Teatralna Scena Talentów (TeST) - Spektakl „Audy-
cja” w wykonaniu Teatru Ecce Homo z Kielc. 18.03. godz. 18.00 - Spot-
kanie z cyklu „Muzyczne co nieco” - Recital Julity Kożuszek „Agnieszka 
i nie tylko”. Okęcka Sala Widowiskowa DK „Włochy” ul. 1 Sierpnia 
36a. 11 marca, godz. 13.00 - Spektakl dla dzieci „Baśniowy pokoik” 
w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Wstęp płatny 8 zł.

Ośrodek Edukacji Kulturalnej ,,Sadyba’’ ul. Korczyńska 6
08 marca, godz. 16.00 – Koncert „Kobieta zmienną jest w każdym 
spojrzeniu…”: arie i melodie w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej:  Beaty Żelazek (sopran), Jerzego Ostapiuka (bas), 
przy akompaniamencie Pawła Rozbickiego.

Dom Sztuki SMB „Jary” ul. Wiolinowa 14
11 marca, 18.00 - komedia Michaela McKeevera „37 Postcards” w wy-
konaniu Grupy Aktorskiej „Antrakt”. Płatne. Przedstawienie w języku 
angielskim.

Jaki przeinacza dekret Bieruta
Zapisy projektu ustawy o repry-

watyzacji, które autoryzuje Patryk 
Jaki, oprócz rozwiązań słusznych 
przewiduje rozwiązania bolszewi-
ckie. Do rozwiązań bolszewickich 
zaliczam zniesienie własności pry-
watnej, bo w istocie właściciele 
i ich następcy prawni, w tym spad-
kobiercy w drugim pokoleniu, nie 
będą mogli odzyskać własności. 
Uwaga ta dotyczy również noweli-
zacji ustawy o komisji weryfikacyj-
nej ds. reprywatyzacji autorstwa 
Patryka Jakiego.

Przestrzegam posłów i senato-
rów głosujących za bolszewickimi 
przepisami oraz osoby podpisujące 
ustawy z zapisami bolszewickimi, 
z zapisami mającymi charakter na-
cjonalistycznej segregacji, przed 
naruszeniem naszej Konstytucji. 
Istnieje podstawa do postawienia 
ich przed Trybunałem Stanu a par-
tie polityczne, które udzielą wspar-
cia takim zapisom ustawowym 
mogą zostać zdelegalizowane.

Andrzej Rogiński

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 

i Więźniów Politycznych PRL-u 
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK 

Łatwo jest pisać o tragicznej 
przeszłości tym, którzy nie mają 
do niej osobistego odniesienia. 
Jest im ona obojętna, nie są nawet 
skrępowani tematem. Powtarzają 
jak mantrę cudze informacje, nie-
rzadko rozmijające się z prawdą, 
całkowicie nietrafione, a nawet 
wręcz wydumane. Faktem jest, że 
o tym miejscu mówią już głównie 

ludzie z pokolenia niepamiętające-
go lat 1945-1956. Nierzadko są to 
nawet wnuki, tych którzy tu pra-
cowali, ale też bez zmrużenia oka 
maltretowali przetrzymywanych 
tutaj więźniów. Ze zdziwieniem 
konstatuję, iż tych niemających do 
tego miejsca osobistego odniesie-
nia są legiony, a tych dla których 
coś ono jeszcze znaczy raptem jed-

nostki. W dodatku otoczone obo-
jętnością, nierzadko szyderstwem, 
czasem udawaną niewiedzą o tym, 
co miało miejsce w tych długie lata 
czerwonych ceglanych (nie otyn-
kowanych) murach wzniesionych 
w czasach carskich ok. 1904 roku 
w podwarszawskim wówczas Mo-
kotowie. 

dokończenie na stronie 8

Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu? A co to? - Pyta 
znacząca większość ludzi, kiedy 
opowiadam im, co robię w wol-
nym czasie. Mimo rosnącej popu-
larności wciąż niewielu wie o jej 
istnieniu. Stąd na początek propo-
nuję kilka słów wyjaśnienia – OU 
to program edukacyjny w formie 
konkursu, sprowadzony do Polski 
w 1989 roku przez prof. Józefę So-
łowiej. Jego zadaniem jest wzbu-
dzanie kreatywności   w młodych 
ludziach, uczenie ich samodzielno-
ści i pracy w zespole, a także trak-
towania problemów jako wyzwań 
i radzenia sobie z nimi pod presją 
czasu i w niekonwencjonalny spo-
sób. To wszystko są umiejętności 
coraz bardziej cenione na rynku 
pracy we współczesnym świecie. 

Sam konkurs składa się z proble-
mu długoterminowego – drużyna 
wybiera jeden z pięciu dostępnych 
i tworzy przedstawienie oparte na 
pewnych wspólnych dla wszystkich 
uczestników założeniach – oraz 
problemu spontanicznego – pod-
czas którego drużyna zostaje za-
mknięta w pokoju, dostaje jakieś 
zadanie i ma kilka minut na kre-
atywne poradzenie sobie z posta-
wionym przed nimi problemem.

By wziąć udział w konkursie 
należy zarejestrować członkostwo 
i tu właśnie pojawia się nasze Sto-
warzyszenie. Iskierki Wyobraźni 
powstały z inicjatywy młodzieży, 
która chciała razem wystąpić, ale 

należała do różnych szkół i po-
trzebowała kogoś, kto zechciałby 
ich poprowadzić. I tak oto 4 lata 
temu pokazaliśmy się pierwszy 
raz na eliminacjach w Warszawie. 
Tutaj należałoby wstawić krótkie 
wyjaśnienie: Odyseja ma kilka 
etapów, najpierw są eliminacje 
regionalne, skąd najlepsze miej-
scowe drużyny przechodzą dalej 
na Finały Ogólnopolskie w Gdyni 
(dawniej w Gdańsku), gdzie z ko-
lei drużyny z zaszczytnym pierw-
szym miejscem dostają prawo do 
reprezentowania Polski na Finałach 
Światowych w USA. Koniec dygre-
sji. W naszym pierwszym roku nie 

przeszliśmy nawet eliminacji. Ale 
bawiliśmy się świetnie i nie zamie-
rzaliśmy się poddawać. Poszło nam 
to tak dobrze, że od tego czasu czte-
ry nasze drużyny były w Stanach, 
w tym jedna z nich zdobyła Mi-
strzostwo Świata i nagrodę Rana-
tra Fusca za wybitną kreatywność 
(zwycięska drużyna na zdjęciu).

Odyseja zmieniła życie każde-
go z nas w taki czy inny sposób 
i z dużą pewnością mogę stwier-
dzić, że na lepsze. Właściwie dla 
wielu z nas stała się po prostu sty-
lem życia i jego nieodłączną częś-
cią. To fakt, czasem jest ciężko, 
na przykład dzień przed elimina-
cjami, gdy wszyscy chcą spać, ale 
siedzimy do 3 w nocy, by skończyć 
konkursowe formularze i upewnić 
się, że wszystko jest zrobione. Ale 
pozytywne emocje na konkursie, 
możliwość pokazania efektów pra-
cy nad którymi siedzieliśmy przez 
ostatnie kilka miesięcy i zachwyt 
widowni to wszystko wynagradza.

Tak też było w tym roku. To już 
nasze piąte eliminacje i mimo do-
świadczenia wciąż ostatnie kilka 
dni to chaos pełen przygotowań, 
poprawek, prób i ulepszeń. Ale 
kiedy przychodzi czas na zapre-

zentowanie się na scenie, to mimo 
zmęczenia dajemy z siebie wszyst-
ko. Rezultaty widać, bo w tym 
roku wszystkie cztery drużyny 
konkursowe reprezentujące nasze 
Stowarzyszenie wywalczyły sobie 
udział w Finałach Ogólnopolskich.

Taki sukces wiąże się oczywi-
ście z ogromem pracy. Odyseusze 
już teraz pracują nad ulepszony-
mi wersjami swoich przedstawień, 
w oparciu o punktację i opinie sę-
dziów starają się wprowadzić nie-
zbędne poprawki, by zaprezento-
wać się jeszcze lepiej. Z kolei przed 
naszymi trenerkami stoi duże wy-
zwanie logistyczne, by zaplanować 
podróż, nocleg i wyżywienie dla 
tylu osób, przewieźć całą sceno-
grafię w stanie nienaruszonym 
i zdobyć na to wszystko fundusze.

Pomimo trudności liczymy 
na dalsze spektakularne sukcesy 
naszych drużyn. Jednak nawet 
gdybyśmy nie dostali się do na-
stępnego etapu, wyniesione do-
świadczenia są bezcenne. Dlatego 

właśnie mówi się, że w Odysei 
Umysłu każdy jest zwycięzcą!

Zuzanna Sierakowska
iskierkiwyobrazni@gmail.com 
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l MALOWANIE, GŁADZIE, RE-
PERACJE ŚCIAN 603 623 341

l OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ 
660 532 345

l Projekty wnętrz, porady 
603-670-298

l Remonty, budowlane, ogłosze-
nia, 513 137 581

l Tanie pranie dywanów, wy-
kładzin , tapicerki 605 726 258

l Tapetowanie malowanie 
elektryka remonty tel.  
608 738 747

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

l Wizytówki firmowe, pro-
jekt gratis, www.barcik.pl, 
601 213 555

WYPOCZYNEK
l Wypoczynek dla Seniorów  
w Krynicy Morskiej. WIELKANOC 
10 DNI 30.03.2018-08.04.2018 
cena 999 zł/os. KWIECIEŃ  
14 DNI 09.04.2018-22.04.2018 
cena 1 199 zł/os. MAJÓWKA  
14 DNI 023.04.2018-06.05.2018 
cena 1 399 zł/os. MAJ  
11 DNI 03.05.2018-13.05.2018 
cena 950 zł/os. Informacje  
i zapisy: ul. Marszałkowska 81 
lok. 25 tel: (22) 834 95 29

ZDROWIE
l 22 848 99 99 Ag. Masaże i nie 
Tylko Puławska/Madalińskiego

l FizjoFit - rehabilitacja dojaz-
dowa, tel. 503 032 917

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

l Firma Zarządzająca Nierucho-
mościami PATRON z siedzibą 
Warszawa, na ul. Wejnerta, po-
szukuje na stanowisko ksiągowej 
osoby odpowiedzialnej, z biegłą 
obsługą komputera i doświad-
czeniem na proponowanym 
stanowisku. Mile widziana osoba 
będąca na emeryturze. Kontakt 
telefoniczny: 608 505 744

RÓŻNE
l Opieka nad grobami -  
w Warszawie tanio i solidnie  
500 336 607

SPRZEDAM
l Drzewo opałowe sosna, 
602 77 03 61

l Drzewo kominkowe sosna, 
791 394 791

USŁUGI
l CYKLINOWANIE 692 920 192

l CYKLINA LAKIER 512 544 235

l Cyklinowanie, malowanie 
601 652 879

l Cyklinowanie parkietu, bezpy-
łowe. Układanie. Profesjonalnie 
z gwarancją. Tel. 601 347 318

l DEZYNSEKCJA, skutecznie,  
22 642-96-16. 

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

l Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie 502 053 214

l Elektroawarie 507 153 734

l Elektryk kuchnie 507 153 734

l Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l Malowanie, hydraulika, remon-
ty, 501 050 907

AGD - RTV
l ANTENY - Profesjonalne 
usługi w dobrej cenie - zadzwoń 
501 700 315

l Lodówek naprawa,  
22 842-97-06, 602-272-464.

l Lodówek, pralek naprawa  
- 603-047-616, 502-562-444

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

l Antyki za gotówkę, obrazy, 
platery, militaria, srebra, zegarki, 
bibeloty i inne. Antykwariat  
ul. Dąbrowskiego 1, 
22 848-03-70; 601-352-129

l Antyczne meble, obrazy, 
srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

l Antyki, meble, obrazy, porcela-
nę, platery, srebro, płatne gotów-
ką Antykwariat ul. Narbutta 23; 
502 85 40 90, 22 646 32 67

l Filatelista znaczki  
516 400 434

l Kupię przedmioty z likwidowa-
nych mieszkań oraz znaczki, mo-
nety 22 235 38 79, 601 235 118

l Meldunek czasowy-stała 
współpraca tel: 507 707 402

l Skup książek,  
22 826-03-83, 509-548-582

NAUKA
l Angielski doświadczenie  
601 333 707

l Biologia 607 153 493

l Chemia, matematyka  
22 641 82 33

l Matematyka, zadania, korepe-
tycje tel. 735 390 572

l Niemiecki, Doświadczenie, 
Skuteczność, 662 885 945

NIERUCHOMOŚCI
l Bezpośrednio Sprzedam Dom 
(możliwość zamiany) 250/1000; 
Ursynów, Puławska/Żołny 
601 20 40 73

l Działki budowlane i rekreacyj-
ne Prażmów, 602 77 03 61

l Kupię garaż zlokalizowany 
w bliskiej okolicy Morskiego 
Oka Na Mokotowie tel.  
730 114 124

l Kupię mieszkanie na Ursy-
nowie, 3 pokoje, do remontu, 
bezpośrednio, 600 987 561

l Na czas generalnego remontu 
mojego mieszkania potrzebuję 
wynająć pomieszczenie na paczki 
około 20-30 m2 na poludniu 
Warszawy 501 313 498

PRACA - dam
l Ag. Dzienna 22.848 99 99 
- Duże Zarobki! ( Panie 18-40l ) 
Puławska 43 m 1.

OGŁOSZENIA DROBNE

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89

INFORMATOR POŁUDNIA
POLICJA - 997  i 112

STRAŻ MIEJSKA - 986

STRAŻ POŻARNA - 998  i 112

POGOTOWIE - 999  i 112
l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL
u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53
www.wss.spolem.org.pl
SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1*
Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31,  
Krakowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67,  
Nowy Świat 53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66,  
Solidarności 83, Widok 16, Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11

Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

BIURA OGŁOSZEŃ: 
l Ogłoszenia Południe
  ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl, tel. 690 885 524
l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 
l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30,  
22 620-17-83, 22 654-90-77 
l  Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik"  

tel. 22 213-85-85, 601-213-555

NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA
DOJAZD GRATIS
TEL. 508 08 18 08

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,  
PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32
Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach: 

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

 Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody
 Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne)
 Obrona przed fiskusem i komornikiem
 Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania
 Reprezentacja w procesach gospodarczych,  
 cywilnych i rodzinnych

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji 
Armii Krajowej  

na co dzień leczy pacjentów w zakresie chorób:
- układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, - 
zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic

Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą  
Holtera-24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, 
USG Dopplera (badanie służące do jak najwcześniejszego 
wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które 

w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy 
zatorowości płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), 
badanie dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych 

w tym onkologicznych)

Lekarze specjaliści:
l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg 

ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog 
(choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l 
pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog 
(choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, 
stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), 

l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia 
układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga).

Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron  
– sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się 
wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, 

reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe.

W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista 
od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego  

(leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) 
Godziny przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta.

We wtorki przyjmuje specjalista  
od USG kostno-stawowego, oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji 
Armii Krajowej

 ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej)
22-654-55-05   22-654-65-29

Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
Przychodnia nie współpracuje z NFZ

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
pon. - pt. 10.00 - 18.00
soboty 10.00 - 14.00
tel. 22 843-04-88 

al. Zjednoczenia 13
pon. - pt. 9.00 - 17.00

tel. 22 834-09-82 

690 618 634
www.vitroflex-warszawa.com          vitroflex@gmail.com

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne
2,00 czcionka standardowa
2,50 czcionka standardowa wytłuszczona
2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI
3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE
4,00 czcionka kolorowa 

słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych
Dział reklamy POŁUDNIE

690 885 524   
ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl
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Turniej taksówkarzy
WŁADYSŁAW ADAMSKI
W hali sportowej CRS Bielany zo-
stał rozegrany XII Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej Licencjo-
nowanych Taksówkarzy. Do roz-
grywek przystąpiło 12 zespołów. 
Udział wzięli nie tylko taksówka-
rze z Warszawy. Na zawody przy-
jechały też drużyny z Krakowa 
Lublina i Białegostoku. - Turniej 
Taxi Cup to interesująca impreza 
o liczącej się tradycji –  mówi  za-
stępca burmistrza dzielnicy Biela-
ny Grzegorz Pietruczuk. – Cieszę 
się, że od kilku lat rozgrywany jest 
w naszej dzielnicy.

Startujące zespoły podzielono 
na trzy grupy. W każdej ekipie 
grało 4 zawodników oraz bram-
karz. Mecz trwał 15 minut. Awans 
do  dalszych rozgrywek uzyskało 

8 najlepszych drużyn. Od tej fazy 
mecze rozgrywano systemem play-
-off, czyli pucharowym.

Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięzcą meczu finałowego okazał 
się zespół Grosik Taxi z Warszawy. 
Drugie miejsce zajęli piłkarze My-
taxi, a trzecie zawodnicy  Cooltura 
z Białegostoku. W finale rozstrzyg-
nęły dopiero rzuty karne.

- To był XII turniej z cyklu Taxi 
Cup – podsumowuje organizator 
zawodów Krzysztof Jasiński. – 
Turniej ma na celu zintegrować 
środowisko taksówkarzy, ale też 
propagować zdrowy styl życia 
i aktywność sportową. Bielany są 
świetnie nadającym się do tego 
celu miejscem. 

Dyktando 
nad Dolinką

3 marca w Służewskim Domu Kultury odbyło się „Dyktando nad 
Dolinką”. Do udziału zgłosiły się 102 osoby, ale dyktando napisało 68 
uczestników. Jury w składzie dr Barbara Pędzich, dr Magdalena Wanot-
-Miśtura, dr Marcin Będkowski wyłoniło zwycięzców: I miejsce - Kata-
rzyna Bugaj, II miejsce - Olga Klecel, III miejsce - Adam Biniszewski. 

Wydarzenie uzyskało patronat Bogdana Olesińskiego, burmistrza 
Dzielnicy Mokotów, który wziął udział we wręczaniu nagród. Partne-
rami byli: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, gazeta „Połu-
dnie – Głos warszawiaków”, Koło Miłośników Żywego Słowa, Co jest 
grane24, Fundacja Języka Polskiego. 

Treść dyktanda

Co dzień o wpół do jedenastej w służewskiej minikawiarence 
zjawia się chytry żurnalista w wieku czterdziestu lat mniej więcej.

Spoza żaluzji modrzewiowych patrzy z ukosa ów sprytniacha
na ciut-ciut1 sennych warszawiaków sunących wzdłuż ulicy Bacha2.

Już smukły ultramaratończyk do spożywczego truchtem bieży
po chałkę, musli3, miód wrzosowy * ten sobie poje jak należy!

Supersportsmenka z klubu fitness, wynalazczyni diety cud
i ekspoeta, który sklecił trzy liche haiku i pięć ód.

Podtatusiały wuefista, arcymistrz skoków wzwyż i w dal,
z lekka wstawiony na dzień dobry, bo topił w trunkach próżny żal.

Dżudoczka w wieku balzakowskim z fryzurą à la Lady Di,
handlarz śpieszący4 do lombardu, by tanio upchnąć sprzęt hi-fi5.

Rozkojarzony deskorolkarz słucha hip-hopu z empetrójki,
a pseudokibic w adidasach prze w przód, nieskory dziś do bójki.   
 
Rzetelny zdun z osiedla Żerań zmierza do cechu rzemieślników,
niemałą by uciułał sumkę, chałturząc z rzadka w Reykjavíku6.

Chichocze z żartów facebookowych żona szwedzkiego attaché
i chyżo, by się ustrzec mżawki, w przeciwdeszczowym trenczu mknie.

Wtem rozpadało się znienacka, grad hula wkoło z dżdżem na spółkę, 
aż suchuteńki dotąd chodnik naraz przedzierzgnął się w rzeczułkę.

Zżyma się hoża wizażystka, nad wyraz czcząca styl glamour,
że się rozmaże w takiej aurze jej nienaganny manikiur7.

Przewrażliwiony hipochondryk żłopnął dwa hausty gorzałczyny, 
tak dla immunostymulacji i ustrzeżenia się anginy. 

Z lewa wychynął pan Ildefons, ni stąd, ni zowąd wrzasnął: hura!8

Puścił się w pląsy wpośród kałuż, krzesząc hołubce w takt mazura.

Pomknął het, het9 na Pragę-Północ, cwałując niczym Winnetou,
a nuż przydarzy mu się rychło przedpołudniowe rendez-vous.

Brnie w bród biznesmen10 pół-Cypryjczyk, toż go niedola dziś dosięgła, 
w nowo kupionym volkswagenie * awaria (czyżby sworzeń sprzęgła?).  

Dżezmen11 z zacięciem humanisty wraca z tournée po Żywiecczyźnie,   
szemrząc coś o eschatologii i Nietzscheańskim12 nihilizmie.

Rozmarzył się nasz quasi-szpieg o nie najbłahszych ludzkich losach,
zdmuchując szarobury popiół z rozżarzonego papierosa.

I nie zaniechałby czczych mrzonek ani na jedno okamgnienie,
gdyby nie żwawy krzyk kelnerki: prosiłabym o niepalenie!

 Autorką tekstu jest dr Barbara Pędzich

1 albo: ciut, ciut
2 albo: ul. Bacha
3 albo: muesli, albo: müsli
4 albo: spieszący
5 albo: Hi-Fi
6 albo: Rejkiawiku

7 albo: manicure
8 albo: hura/hurra/ hurra! 
9 albo: het, het!
10 albo: businessman 
11 albo: jazzman
12 albo: nietzscheańskim

dokończenie ze strony 6
Nad tym miejscem przewaliły się 
dwie wojny światowe, wpędzając 
w nie z jednej strony patriotów 
wielkiego formatu, dziś już abso-
lutnie bezimiennych i… zwykłych 
rzezimieszków, złodziei z wyśpie-
wywanych ballad, które dzisiaj, 
rzecz absolutnie zdumiewająca, 
uchodzą za przykłady miejskiego 
folkloru, który warto kultywować 
(!). Jednak ten problem wypada 
oddzielić i omówić osobno...

W 2019 roku doczekamy mu-
zeum w areszcie śledczym przy 
Rakowieckiej 37, gdzie po 1945 
roku wykonano łącznie 350 wy-
roków śmierci, m.in. na gen. Emilu 
Fieldorfie ps. Nil, rotmistrzu Wi-
toldzie Pileckim i wielu innych, 
zdecydowanie bezpowrotnie już 
zapomnianych, a więc bezimien-
nych. Przebywał tutaj również 
mój ojciec, aresztowany z 25 na 
26 listopada 1948 roku, członek 
Delegatury Rządu na Kraj  ps. 
Bonawentura, przed wojną dele-
gat do Ligi Narodów w Genewie 
II RP. Trafił pod ten adres nie od 
razu, ale po paromiesięcznym 
przetrzymywaniu w podziemiach 

Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego u zbiegu Al. Ujaz-
dowskich i Koszykowej. Tam, co 
czwartek odbywały się rozstrzeli-
wania, strzałem w tył głowy - tutaj 
natomiast - w niezwykle perfidny 
sposób maltretowano więźniów. 
Do tych wyróżniających tortur 
należało m.in. sadzanie więźnia 
na nodze postawionego na blacie 
taboretu, co w żargonie oprawców 
nazywano „konikiem Andersa”, 
były też bardziej wymyślne tortu-
ry, jak obijanie o ściany więźnia 
uwiązanego na linie nad posadz-
ką; stawianie w wodzie po kostki 
w porze zimowej w otwartym ok-
nie; wystawianie na zewnątrz swo-
istej konstrukcji z deską, na której 
kładziono na mrozie człowieka, ze 
szlaucha na czoło puszczano mu 
strumień wody, który po pewnym 
czasie zamarzał. Wspomnianych 
atrakcji doświadczył i mój ojciec, 
które odchorował w więziennym 
szpitalu (obustronne zapalenie 
płuc, wsierdzia i osierdzia serco-
wego, dłutowanie uszkodzonej 
łopatki i inne). Nie wspomnę już 
o niewinnym, w głębi nocy „prze-
konywaniu” do przyznania się do 

winy, kiedy w momentach wahań, 
braku odpowiedzi, oprawca wbi-
jał w policzek w pobliżu oka roz-
prostowany spinacz, nie mówiąc 
o miażdżeniu palców u rąk i nóg 
obcęgami, czy wyrywaniu paznok-
ci, biciu metalową rurką. Takie 
i inne sadystyczne metody ucho-
dziły płazem i nie przypominam 
sobie, żeby za nie ktokolwiek po-
niósł karę. Nie wiem, czy istnieją 
jeszcze narzędzia wspomnianych 
przeze mnie tortur, których ci co 
przeżyli doliczyli się ponad setki. 

Więzienie na Rakowieckiej 
zwiedziłem dopiero w 2016 roku. 
Na zawsze w mej pamięci pozo-
stanie obraz długich ciągów ko-
rytarzy obwiedzionych żeliwnym 
pomostem, wiodących na nie że-
laznych schodów i w końcu ponu-
rych cel, z małym okratowanym 
okienkiem wpuszczającym skąpe 
światło. Gdy sobie uzmysłowię, 
że dodatkowymi gnębicielami 
więźniów były insekty: wszy, 
pchły, karaluchy, ale i gryzonie – 
myszy i szczury, to wstrząsający 
obraz będzie jeszcze pełniejszy 
i bardziej szokujący. Już same 
tylko pchły budzą moją odrazę 
i przerażenie, bo były przez dłu-
gie lata PRL-u dość powszechnym 
zjawiskiem nawet w wysokiej 
kategorii pokojach hotelowych 
i pensjonatach. Nie pomagał na nie 
osławiony amerykański proszek 
DDT. Miałem okazję o tym się po 
wielekroć przekonać... 

Z poligonu przygotowań do 
otwarcia muzeum dają się słyszeć 
głosy, że więzienie mokotowskie 
stanie się głównie Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych, co by wskazy-
wało, że oni zdominują ekspozy-
cję, z czym się zgodzić nie mogę 
jako syn więźnia politycznego 
okresu stalinowskiego z lat 1948-
1955, który m.in. tu przebywał, 
skąd następnie trafił do zakładów 
karnych we Wronkach i Rawiczu. 
Nie podważam faktu, iż w tych 
murach przebywali wysunięci na 
czoło, nawet w nazwie żołnierze, 
ale trzeba zachować równowagę 
i nie gubić rzeszy urzędników 
przedwrześniowej Polski, ob-
darzanej przez komunistów po-
gardliwym mianem sanacyjnej, 
podczas okupacji hitlerowskiej 
członkowie struktur Delegatury 
Rządu Londyńskiego na Kraj, 
a poza nimi walczący z bronią ofi-
cerowie i żołnierze AK (Powstania 
Warszawskiego), nie mniej gnębie-
ni, czasem zgładzani. Moim zda-
niem niezbędna jest równowaga 
wspomnianych grup, co usatys-
fakcjonuje rodziny, bo sami więź-
niowie w większości już nie żyją. 
Tych, którzy nic nie wiedzą, kto 
tutaj przebywał, w uzupełnieniu 
informuję, że po 1945 roku trafia-
li tu również wysocy rangą hitle-
rowscy zbrodniarze, ale i pospolici 
przestępcy: mordercy i złodzieje, 
których nierzadko wpuszczano 
do cel wypełnionych tzw. „poli-
tycznymi”. Trzeba też pamiętać, 
że pośród oddziałów obdarzanych 
dziś mianem żołnierzy wyklętych 
zdarzały się różne, które też bar-

dzo różnie się zasłużyły, a czasem 
owe zasługi należy nawet wziąć 
w nawias, bo było zupełnie prze-
ciwnie. To jednak należy bardzo 
wnikliwie przebadać, żeby się nie 
zblamować gloryfikacją zwykłych 
rzezimieszków napadających dla 
łupu, których akcje nic zgoła nie 
miały wspólnego z patriotyzmem, 
by tych ludzi nieopatrznie prze-
brać w kostium im się nienależą-
cy…  

A teraz trochę o przyszłych 
eksponatach. Wydaje mi się, że 
powinny się one głównie znajdo-
wać po stronie archiwów i depo-
zytów sądowych, w większej części 
przekazanych do IPN. W samym 
areszcie mogły zachować się jakieś 
depozyty, niezwrócone więźniom 
z różnych przyczyn. Podam przy-
kład, gdy dnia 9 stycznia 1955 
roku ojciec został niespodziewanie 
zwolniony z czwartego już z kolei 
miejsca kaźni, więzienia w Rawi-
czu, w dokumencie, w który go 
wyposażono, napisano: otrzymał 
zgodę na przerwę w wykonaniu 
kary dla podratowania zdrowia. 
Nim znalazł się na peronie dwor-
ca, z więziennego depozytu nie 
otrzymał zwrotu jesionki, kape-
lusza i marynarki, w których wy-
prowadzono go z mieszkania przy 
ul. Belgijskiej na warszawskim 
Mokotowie rankiem 26 listopada 
1948 roku. Oddano mu natomiast 
srebrną papierośnicę (!), wieczne 
pióro, których nie wolno mu było 
mieć przy sobie w celi oraz listy 
pisane kopiowymi ołówkami 
(przysłanymi z domu na polecenie 
władz więziennych), zwrócono mu 
też szalik, co okazało się zbawien-
ne, bo na zewnątrz panowała sroga 
zima (styczeń 1955). Bilet do War-
szawy, na który nie miał pieniędzy, 
kupiła mu jakaś kobieta z organi-
zacji pomocowej, spotkana na pe-
ronie dworca w Rawiczu. Zadbała 
też o aprowizację: wyposażyła 
w kubek gorącej herbaty i wręczy-
ła zawinięte w pergamin kanap-
ki na drogę. Naturalnie niczego 
z tej garderoby ojca nie posiadam, 
wszystko zostało zniszczone, na-
wet ten symboliczny bilet Rawicz-
-Warszawa, za który rodzice wy-
słali pieniądze z naddatkiem na 
adres podany ojcu przed wejściem 
do podstawionego pociągu. Listy 
z więzień (było ich kilkadziesiąt, 
przewiązanych czerwoną wstą-
żeczką), przed wyprowadzeniem 
się z domu przy ul. Belgijskiej 
mama spaliła z komentarzem: 
niech to zło nie towarzyszy już 
nam w nowym miejscu, w nowym 
mieszkaniu. Spróbujmy o wszyst-
kim zapomnieć, żyć w spokoju, 
postawmy nad przeszłością krzy-
żyk. Było, minęło! Niech już nie 
wraca i nie straszy nas po nocach!  
Pozostały mi raptem cztery foto-
grafie ojca z różnych okresów jego 
życia, bo większość (zachowanych 
z pożogi wojennej) skonfiskowa-
no podczas niezliczonych rewizji 
w naszym mieszkaniu. Czy o tym 
wszystkim mogą wiedzieć ci, co 
pośród bliskich nie mieli pensjo-
nariuszy Rakowieckiej 37? Tym 
pytaniem kończę ten felietonik, 
będący mimo woli wspomnie-
niem tragicznej przeszłości, która 
ma być zatrzymana ku przestro-
dze młodszych pokoleń Polaków, 
a nade wszystko warszawiaków. 

Tadeusz Władyslaw Świątek

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 

i Więźniów Politycznych PRL-u 


