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Przypływ odry... Sąsiedzka wymianaMiroński – Paderewskiemu
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Kazimierz Laskowski
mieszka od stu lat 

w tym samym domu 
na Wyczółkach...  (str. 6)

O stuleciu niepodległości Polski 
czyt. str. 2,  8, 9, 10 i 13
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W łaśnie nam się zamyka
stulecie od czasu odzy-
skania przez Polskę nie-

podległości. Wprost idealna to oka-
zja do podsumowania samodziel-
nych osiągnięć państwa polskiego
w ogóle, a jego obywateli w szcze-
gólności. Czyśmy potrafili dać sobie
radę bez kierowniczej roli Rosjan,
Austriaków, Niemców, również w
pruskim wydaniu? Czy już może-
my z ręką na sercu powiedzieć, że
nasi sąsiedzi z zachodu nie mają
prawa opatrywać zwrotu „polni-
sche Wirtschaft” (polska gospodar-
ka) ironicznym cudzysłowem, a
na naszej wsi nie używa się powie-
dzenia, że „jest niemal tak dobrze
jak za cara”?

N a pewno warto dziś wysłu-
chać opinii świadka epoki,
rówieśnika Niepodległej,

naszego sąsiada z Wyczółek – stu-
letniego Kazimierza Laskowskiego
(rozmowa z nim na str. 6), który
przypomina, że to nie szlachecka
Rzeczpospolita bynajmniej, tylko
car wyzwolił jego prapradziadka z
pańszczyzny i uwłaszczył na kilku-
dziesięciu morgach. My zaś może-
my sobie ironizować po latach, iż II
Rzeczpospolita w gruncie rzeczy
gówno dała chłopom – bo tak na-
prawdę wielkim plusem było jedy-
nie to, że za sprawą premiera Sła-
woja Felicjana Składkowskiego pol-
ska wieś wyposażyła się w drew-
niane szalety („sławojki”) i skoń-

czyło się wreszcie załatwianie po-
trzeb fizjologicznych „za stodołą”.
Trochę to można porównać z nieco
podobną, aczkolwiek przeprowa-
dzoną na innym polu akcją za ko-
muny – „Tysiąc szkół na tysiącle-
cie państwa polskiego”. Złośliwi mo-
gą oczywiście zauważyć w tym kon-
tekście, że II RP była w gruncie rze-
czy do d....py, podczas gdy PRL nio-
sła narodowi kaganek oświaty. No
bo każdy patrzy ze swojego punktu
widzenia.

D ruga Rzeczpospolita po-
wstała na zrębie organiza-
cyjnym pozostawionym

przez zaborców i musiała na przy-
kład korzystać z kadry oficerskiej
wyszkolonej jeszcze przez cara, któ-
rej przedstawiciel, kapitan żeglugi
na Morzu Czarnym  Otto Gordział-
kowski uratował nawet jego dzie-
ci w pierwszej fazie Rewolucji Paź-
dziernikowej, by potem przywieźć
statkiem cały szwadron kawalerii
do Gdyni, a w 1928 wystartować
na Igrzyskach Olimpijskich w Am-
sterdamie jako reprezentant Pol-
ski w wioślarstwie. Dzisiejsza RP
usiłuje natomiast sztucznie wal-
czyć z dawno już obaloną komuną.
Spostponowała otóż ostatnio ob-
niżeniem emerytury wyrosłego
jeszcze w czasach PRL asa wywia-
du Gromosława Czempińskiego,
który w 1990 w Iraku kierował
słynną operacją Samum, ratując
agentów USA, za co Amerykanie
umorzyli ponoć Polsce połowę za-
granicznego zadłużenia (16 mld
dolarów). Równie dobrze obecni
władcy mogliby spostponować le-
gendarnego Agenta nr 1 z czasów
drugiej wojny światowej, działa-
jącego w Grecji współpracownika
wywiadu polskiego i brytyjskiego
Jerzego Iwanowa-Szajnowicza –
tylko za to, że był synem carskiego
pułkownika. A przecież facet wysa-

dził w powietrze cały pakiet nie-
mieckich statków nawodnych i
podwodnych, siedzibę NSDAP w
Atenach, a na dodatek doprowa-
dził do zniszczenia aż 400 hitle-
rowskich samolotów...

O czywiście, po wielu latach
można też zarzucić nieja-
kiemu Józefowi Piłsudskie-

mu, że za młodych lat był socjalistą
i terrorystą, napadającym na po-
ciągi i że w maju 1926 obalił le-
galną władzę w Polsce, dokonując
krwawego zamachu stanu (kilka-
set śmiertelnych ofiar). Można się
również czepiać Władysława An-
dersa, kolejnego oficera jeszcze z
carskiego naboru – że się ostro
przeciwstawiał w 1944 rozpoczęciu
Powstania Warszawskiego, które

– jak słusznie przewidywał – zo-
stało przegrane, podczas gdy on,
kilka miesięcy wcześniej, wygrał
bitwę o Monte Cassino. 

P osadziwszy tyłek wygodnie
w fotelu, łatwo bowiem do-
konywać historycznych osą-

dów, skoro dzisiejsze grzebanie w
archiwach nie niesie nawet naj-
mniejszego ryzyka. I kto chce, niech
ocenia na przykład świetnego pisa-
rza, autora esejów historycznych
(„Polska Piastów”, „Polska Jagiel-
lonów”....) Pawła Jasienicę (właści-
wie Leona Lecha Beynara), zasta-
nawiając się, czy działający w od-
dziale słynnego „Łupaszki” Beynar
uczestniczył po części w zbrodni-
czych dokonaniach, czy wyłącznie
w walce o wolną Polskę? 

J edni będą wspominać funk-
cjonującą w zabytkowej wil-
li (wg projektu Marconiego)

przy Puławskiej restaurację Basz-
ta jako legendarny lokal, w któ-
rym gościł pierwszy człowiek na
Księżycu Neil Armstrong, inni  za-
czną natomiast narzekać, że było
to ulubione miejsce spotkań peere-
lowskich esbeków. Jednym wciąż
może się podobać polski Art Bu-
chwald, obecny mieszkaniec Kon-
stancina Jerzy Urban – jako boha-
ter Października 1956, publikują-
cy odważne teksty w „Po prostu”,
innych zaś zbrzydzi sam dźwięk
nazwiska „rzecznika stanu wojen-
nego”, wydającego dzisiaj tygo-
dnik „Nie”, ostrzegający już w nad-
tytule, że „czasopismo zawiera

wulgarne słowa oraz nieprzyzwo-
ite, a nawet antyrządowe i prze-
ciwkościelne treści”. 

N iezależnie jednak od per-
spektywy, z jakiej spoglą-
damy na minione sto lat i

na to, że w tym okresie doczekali-
śmy się papieża Polaka, pod jed-
nym względem wszyscy rodacy ze-
chcą na pewno się zgodzić: prze-
pędzenie  czarnych orłów przez Or-
ła Białego wzbudziło wielką radość
w 1918, a i teraz wprawia nas w
podobną euforię. Tyle że trochę za-
pominamy już, iż II Rzeczpospoli-
ta była jeszcze państwem wielona-
rodowym, w którym mieliśmy
przede wszystkim bardzo duży pro-
cent ludności żydowskiej i ukraiń-
skiej. Ta pierwsza domagała się w
chwili odzyskania niepodległego
bytu przez Polskę – o wiele większej
autonomii niż dostała, ta druga
zaś – już na wstępie walczyła z Po-
lakami o Lwów i inne miasta, co do
dziś budzi konflikty między obu
narodami. 

K onfliktów na tle politycz-
nym nam zresztą wciąż nie
brakuje. Stąd bezładne

miotanie się władz państwa w ob-
liczu zaplanowanego przez naro-
dowców w stolicy Marszu Niepod-
ległości, na który najpierw prezy-
dent RP wszystkich zaprosił, za-
znaczając zaraz potem, że sam jed-
nak w nim nie weźmie udziału, by
wreszcie cztery dni przed 11 listo-
pada ogłosić, iż – wobec zabloko-
wania tego pierwszego przez rzą-
dzącą Warszawą Hannę Gronkie-
wicz-Waltz – zorganizuje wraz z
premierem zupełnie inny marsz.
Cóż pozostaje w tej sytuacji powie-
dzieć? Chyba tylko – idźcie z Bo-
giem. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

OO rr zz ee łł  BB ii aa łł yy  ii  cc zz aa ss yy  cc hh ww aa łł yyOO rr zz ee łł  BB ii aa łł yy  ii  cc zz aa ss yy  cc hh ww aa łł yy
RYS. PETRO/AUGUST
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Z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej
12 b zaprasza 9 i 10 listopada na
godz. 19.00 na pierwszy(!) polski
dramat „Żywot Józefa” Mikołaja Re-
ja w adaptacji i reżyserii Jarosława
Gajewskiego, aktora Teatru Narodo-
wego. „Żywot Józefa” realizowany
jest w ramach Pracowni Staropol-
skiej przez Fundację Uwaga na Kul-
turę we współpracy z Akademią Te-
atralną w Warszawie i DOK Ursy-
nów.  Jest to jedyny w swoim rodza-
ju projekt badawczo-artystyczny. 

Premiera spektaklu odbyła się 3 i 4 listo-
pada w Collegium Nobilium przy ul. Miodo-
wej, gdzie prezentowane są spektakle dy-
plomowe studentów IV roku oraz spekta-
kle warsztatowe. W „Żywocie Józefa” za-
grała czwórka aktorów dyplomowanych, na
czele z reżyserem, znakomitym pedago-
giem Akademii Teatralnej Jarosławem Ga-
jewskim, oraz studenci drugiego roku kie-
runku aktorstwa muzycznego. 

Przedstawienie opowiada biblijną histo-
rię o Józefie, sprzedanym do Egiptu przez
złych braci, który robi tam karierę, a na
koniec wybacza braciom i sprowadza ich
do siebie. Największe wrażenie w tym spek-
taklu wywołuje staropolszczyzna, którą po-
sługują się aktorzy, ale również  piękna mu-
zyka Marii Pomianowskiej, wybitnej specja-
listki od muzyki stylizowanej na wschod-
nią, wykonywana w tle przez czteroosobo-
wy zespół z udziałem kompozytorki. 

Pierwsze recenzje po premierze są bardzo
pochlebne, Ariadna Lewańska pisze tak:
„Cnota z niecnotą wojuje – ze sceny uderza
staropolski tekst w oryginale, skrócony lecz
zachowujący własne silne brzmienie. Dzięki
grze aktorów, znakomitej muzyce Marii Po-
mianowskiej, dynamicznej choreografii sens
zakuty w starych słowach trafia do publiczno-
ści, myśl wydobyta przez artystów na scenie
staje się tłumaczem z tego dziwnego polskie-
go na nasze. Energia aktorów doświadczo-
nych czerpie z doświadczeń aktorów ener-
gicznych. W świetnym tempie podana histo-
ria zawiści, zbrodni, manipulacji i przebacze-

nia dodaje smaku naszym współczesnym re-
fleksjom nad byciem wśród ludzi, nad za-
wodną miłością niektórych bliskich, nad za-
ufaniem, którym obdarzają nas obcy…”

Mateusz Werner: “Poruszający “Żywot
Józefa” Mikołaja Reja w opracowaniu i reży-
serii Jarosława Gajewskiego z udziałem stu-
dentów Akademii Teatralnej w Warszawie.
Bałem się rozczarowania – nudnej celebry al-
bo wrzaskliwego przedrzeźniania (trudno
powiedzieć co gorsze). Tutaj stary tekst oży-
wa, śmieszy, wzrusza i daje do myślenia
(wielka zasługa Patryka Kenckiego). Akto-
rzy rozumieją co mówią, czysto śpiewają,
tańczą całym ciałem, czy ja jestem w polskim
teatrze? A przede wszystkim: tych ludzi ob-
chodzi Rej, obchodzi Biblia, historia Żydów
dziejąca się trochę w Polsce, trochę w Egip-
cie. Myślałem, że to już niemożliwe poza
martwym rytuałem, opłaconą deklamacją,
albo resentymentalną profanacją… A mó-
wiąc po Rejowemu: nie ma tego złego, co by
na dobre nie wyszło, ale dowiemy się o tym,
jak to przeżyjemy (i sobie opowiemy).”

Jarosław Zaremba www.wpolityce.pl pi-
sze tak: „…Sprawcą złożenia tego wszystkie-
go w jedną symfonię barw, dźwięków i ru-
chów jest naturalnie reżyser Jarosław Gajew-
ski. Może mógłbym spytać o jeden, dwa po-
mysły – dlaczego część braci Józefa to ko-
biety, a Joanna Halinowska gra poza Achi-
zą także, zresztą efektownego, Faraona?
Czy chodzi o dodatkowe podkreślenie
umowności? Czy o zachowanie swoistego
parytetu płci? Ale kiedy po przedstawieniu
Gajewski spuszczał z siebie premierowe
napięcie, miał pełne prawo do satysfakcji.
Wyczarować coś tak wspaniałego w tak
skromnych warunkach, to wielka sprawa.”

Reżyseria: Jarosław Gajewski, o rozumie-
nie tekstu Reja dba Patryk Kencki. Sceno-
grafia Marek Chowaniec, kostiumy Anna
Adamek, choreografia i ruch sceniczny Ka-
tarzyna Anna Małachowska, muzyka: Ma-
rii Pomianowskiej.

Spektakl powstał w ramach projektu „Pra-
cownia staropolska”,dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego.

W dniu 17 listopada o godz. 17:00 w Wypożyczalni 34
(Biblioteka na Zielonym Ursynowie) przy ul. 6 Sierpnia
23 odbędzie się spotkanie z Piotrem Wierzbickim, orga-
nizowane w ramach cyklu Kuchnia i Literatura. Wie-
czór autorski zostanie  poświęcony wydanej przez
„Skarpę Warszawską” książce - „Podchmielona histo-
ria Warszawy”. 

Z różnych perspektyw opowiadano już historię naszego miasta.
Ale żeby podążać w niej za zapachem piwa – tego jeszcze nie było.
W książce Piotra Wierzbickiego to właśnie browarnictwo jest głów-
nym bohaterem. Gdzie mieszkali, a gdzie poświęcali się swojemu
rzemieślnictwu piwowarzy w najdawniejszych dziejach Warszawy?
Jak uwarzyć piwo? Jak stolica wypadała w produkcji piwa na tle Ma-
zowsza? Kto rozwinął przemysł browarniczy na wielką skalę? Któ-
re piwa królowały na warszawskich stołach? Odpowiedzi na te py-
tania znajdziemy w „Podchmielonej historii Warszawy”. Dowiemy
się z niej również, co dziś zostało z piwowarskiej potęgi miasta.

OOssttaattnnii,, ddzziieessiiąąttyy mmuurraall zz BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo ww ttyymm rrookkuu
uukkoońńcczzoonnyy.. WW ssuummiiee „„ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyycchh”” mmuurraallii nnaa UUrrssyynnoowwiiee jjeesstt
aażż 1166.. NNaa zzddjjęęcciiuu mmoożżnnaa ppooddzziiwwiiaaćć „„CCaalliinneecczzkkęę”” nnaa bbuuddyynnkkuu pprrzzyy
uull.. PPoolliinneezzyyjjsskkiieejj 66,, nnaa kkttóórrąą zzaaggłłoossoowwaałłoo 11 110044 oossoobbyy..

Urząd Dzielnicy Ursynów wydał Ursynowski Informa-
tor Kulturalny na listopad. W publikacji znajdzie się
szczegółowy program wydarzeń na Ursynowie oraz in-
formacje o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. 

Wersję elektroniczną publikacji można pobrać ze strony interne-
towej www.ursynow.pl. Papierowa wersja informatora będzie do-
stępna w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach kul-
tury, oddziałach biblioteki publicznej oraz podczas poszczegól-
nych wydarzeń.

– W związku z przypadającą w listopadzie 100. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości postanowiliśmy organizowany cy-
klicznie od kilku lat tydzień poświęcony kulturze naszych bliższych
i dalszych sąsiadów – dedykować kulturze polskiej. Z tej okazji
przygotowaliśmy szereg koncertów, spektakli, seansów filmowych,
wernisaży i wykładów odnoszących się do zjawisk istotnych dla na-
szej tożsamości kulturowej i narodowej– informuje na pierwszych
stronach informatora burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

W miniony weekend seansem w Do-
mu Sztuki rozpoczął się „Tydzień
Polski na Ursynowie”, zorganizowa-
ny przez Urząd Dzielnicy Ursynów
we współpracy z ursynowskimi pla-
cówkami kulturalnymi z okazji  100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. 

Cykl zainaugurowano w Domu Sztuki
projekcją doskonałego filmu  z lat trzydzie-
stych pt. : „Dziesięciu z Pawiaka”. Projekcję
słowem wstępnym poprzedził najsłynniejszy
polski filmoznawca Stanisław Janicki, który
z rąk przedstawicieli organizatorów ode-
brał kwiaty z okazji 85 urodzin przypadają-
cych dokładnie w rocznicę 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Tego sa-
mego dnia, ale w Natolińskim Ośrodku Kul-
tury odbył się koncert poświęcony Jerzemu
„Dudusiowi” Matuszkiewiczowi – nestorowi
polskiego jazzu i kompozytorowi piosenek
do kulturowych polskich seriali i filmów, ta-
kich jak  „Wojna domowa”, „Czterdzieści lat
minęło” czy „Stawka większa niż życie”.
Podczas koncertu wystąpiło  Trio Andrzeja

Jagodzińskiego wraz z  wokalistką Agniesz-
ką Wilczyńską i wirtuozem flugelhornu Ro-
bertem Majewskim. 

Natomiast w niedzielę w Domu Sztuki
odbył się koncert edukacyjny dla najmłod-

szych melomanów z udziałem profesjonal-
nych muzyków i utalentowanych dzieci z
zespołów wokalnych  „Ósemki”  i „Szes-
nastki” pt. „Melodie piękne bo polskie” oraz
kolejna projekcja filmu z alt 30-tych pt.
„Bohaterowie Sybiru” także poprzedzona
zapowiedzią Stanisława Janickiego. Za-
kończenie weekendu inaugurującego Ty-
dzień Polski na Ursynowie upłynęło pod
znakiem piosenki literackiej w mistrzow-
skim wykonaniu Piotra Machalicy, który
wystąpił w programie „Mój ulubiony Mły-
narski”. Licznie zgromadzoną ursynowską
publiczność powitał i złożył gratulacje wy-
stępującym artystom  burmistrz Dzielnicy
Ursynów Robert Kempa.

Przed nami jeszcze wiele ciekawych pro-
pozycji przygotowanych przez organizato-
rów Tygodnia Polskiego na Ursynowie, m. in.
czwartkowy koncert zespołu ZAKOPOWER
w Multikinie Ursynów oraz uroczysty kon-
cert Orkiestry Filharmonii Narodowej w
Warszawie w niedzielę 11 listopada o godz.
16.00 w kościele pw. bł. Władysław z Giel-
niowa przy ul. Przy Bażantarni 3.

Ostatni mural ukończony

Informator Kulturalny

Rej wodzi rej na Kajakowej

Tydzień Polski na Ursynowie rozpoczęty!

Historia Warszawy 
pisana zapachem piwa

Gramy dla Oli
W weekend 24-25 listopada miłośnicy futbolu w różnym wie-

ku spotkają się w wyjątkowych zawodach – „Charytatywnym Pu-
charze Ursynowa w Piłce Nożnej – Gramy dla Oli”, który zosta-
nie rozegrany na Ursynowie, w „Arenie Futbolu” –  nowocze-
snych, pokrytych powłoką balonową boiskach ze sztuczną tra-
wą przy ul. Koncertowej 4. 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: info@letsgo.com.pl, tel:
535 356 577, informacje także na stronie - http://sport.ursy-
now.pl/gramydlaoli oraz profilu FB turnieju - https://www.fa-
cebook.com//turniejdlaoli 

Po raz kolejny turniej ma charakter charytatywny  – w jego trak-
cie odbędzie się zbiórka środków na wsparcie rehabilitacji 10-letniej
Oli. Dziewczynka wyniku wypadku doznała niedowładu czterokoń-
czynowego, nie może mówić, przełykać, musi być podłączona do re-
spiratora i wymaga opieki przez 24 godziny na dobę. Jednak pierw-
szą reakcja po przebudzeniu ze śpiączki był uśmiech. Udział w tur-
nieju jest bezpłatny, natomiast gorąco namawiamy zgłaszające się
do udziału drużyny do przekazywania wpłat na pomoc Oli – szcze-
góły pod adresem: https://dzieciom.pl/podopieczni/30123.
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Wywiad z naszym sąsiadem, stulatkiem Kazimierzem Laskowskim

Rosłem razem z Niepodległą
PPAASSSSAA:: WWpprroosstt wwiieerrzzyyćć ssiięę

nniiee cchhccee,, aallee uurrooddzziiłł ssiięę ppaann ww
mmoommeenncciiee,, ggddyy PPoollsskkaa ssttaannęęłłaa
ppoo 112233 lluubb –– jjaakk uuwwaażżaajjąą nniieekkttóó-
rrzzyy –– ppoo 111166 llaattaacchh uu pprroogguu nniiee-
ppooddlleeggłłoośśccii,, aa ww WWaarrsszzaawwiiee zzaa-
cczzęęttoo jjuużż rroozzbbrraajjaaćć ookkuuppuujjąąccyycchh
mmiiaassttoo NNiieemmccóóww......

KKAAZZIIMMIIEERRZZ LLAASSKKOOWWSSKKII:: To
prawda, urodziłem się 17 wrze-
śnia 1918 roku w Warszawie i
od urodzenia mieszkam w zbu-
dowanym w 1910 rodzinnym
domu na obecnej ulicy Wyczół-
ki. W momencie mojego uro-
dzenia to była jeszcze wieś o tej
nazwie.

MMoożżnnaa ppoowwiieeddzziieećć zzaatteemm,, żżee
rróóssłł ppaann rraazzeemm zz PPoollsskkąą jjuużż nniiee-
ppooddlleeggłłąą......

Na to wygląda. 

OOdd jjaakkiieeggoo mmoommeennttuu ddzziieecciińń-
ssttwwaa zzaacczząąłł ppaann oorriieennttoowwaaćć ssiięę,,
ccoo ssiięę ww PPoollssccee ddzziieejjee??

Ta świadomość zrodziła się
wraz z pójściem do szkoły pod-
stawowej, którą wtedy nazywa-
liśmy szkołą powszechną. A ta
szkoła mieściła się w zwykłej
wiejskiej chałupie w Grabowie
przy dzisiejszej ulicy Tanecznej,
czyli w tym samym miejscu, w
którym zbudowano istniejącą do
dzisiaj „tysiąclatkę”. W tamtej
przedwojennej szkole były tylko
dwie izby lekcyjne. Chałupę ro-
zebrano w latach sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku i wznie-
siono duży budynek szkolny w
ramach akcji „Tysiąc szkół na ty-
siąclecie Polski”. 

CCzzyy ookkrreess mmiięęddzzyywwoojjeennnnyy
wwssppoommiinnaa ppaann zz pprrzzyyjjeemmnnoośścciiąą??

No cóż, ja byłem młodym czło-
wiekiem. W 1932 roku ukończy-
łem naukę w owej szkole po-
wszechnej w Grabowie i zosta-
łem na gospodarstwie ogrodni-
czym z rodzicami. Ciężki to był
okres, bo wszystkie prace trzeba
było wykonywać ręcznie. Nie by-
ło jeszcze żadnej mechanizacji.
Mieliśmy jednak trzy konie, bo
gospodarstwo było spore, a zie-
mię posiadała moja rodzina od

1830 roku, uwłaszczona jeszcze
przez cara. 

JJeeźźddzziiłł ppaann cczzaasseemm wwiieerrzz-
cchheemm nnaa kkoonniiuu??

Raczej rzadko, bo nie było ta-
kiej potrzeby. Najczęściej się jeź-
dziło konnym zaprzęgiem. 

AA cczzaass ddrruuggiieejj wwoojjnnyy  śśwwiiaattoo-
wweejj ttoo nniiee bbyyłłyy pprrzzeelleewwkkii......

No tak, nastąpiła powszechna
mobilizacja. W czasie okupacji
niemieckiej cztery razy rekwiro-
wano nam konie nieodpłatnie.
Poza tym obarczano nas obo-
wiązkowymi kontyngentami.
Trzeba było dostawiać nasze zbio-
ry, za które płacono zaledwie 20-
30 procent cen rynkowych. 

WW ssąąssiieeddzzttwwiiee ppaannaa ddoommuu nnaa
tteerreenniiee wwyyśścciiggóóww kkoonnnnyycchh uurrzzęę-
ddoowwaallii NNiieemmccyy......

Oni wybudowali i tam, i na
naszych polach hangary z dyk-
ty, które miały zmylić nadlatują-
cych alianckich lotników, żeby
nie zbombardowano właściwe-
go lotniska na Okęciu, chociaż
Okęcie i tak było już zbombar-

dowane w drugim dniu wybu-
chu wojny. 

CCzzyy pprrzzeedd wwoojjnnąą bbyywwaałł ppaann
cczzaasseemm ww ŚŚrróóddmmiieeśścciiuu??

Oczywiście, bywałem. Najczę-
ściej woziłem furmanką warzy-
wa na Stare Miasto do żydow-
skiego komisjonera. We wsi Wy-
czółki mieliśmy początkowo dro-
gę gruntową prowadzącą do Pu-
ławskiej, dopiero z czasem poło-
żono bruk z kocich łbów. A gdy
zaczęto budować tor wyścigów
konnych, to zamknięto nam tę
drogę, która kończyła się przy
Puławskiej u dzisiejszej bramy
Wyścigów. No i trzeba już było
objeżdżać tor naokoło. 

AA jjaakkaa bbyyłłaa wwóówwcczzaass nnaa-
wwiieerrzzcchhnniiaa ssaammeejj PPuułłaawwsskkiieejj??

Od dzisiejszej ulicy Poleczki
w stronę Warszawy Puławska
pokryta była grubą kostką. Ta
nawierzchnia miała jednak na
pewnym odcinku przerwę, po-
cząwszy od dzisiejszej Wałbrzy-
skiej, bo tam było trzęsawisko,
które wysypywano drobnymi ka-
mykami, nazywanymi szabrem. 

PPeewwnniiee jjeeźźddzziiłł ppaann tteeżż łłąącczząąccąą
WWaarrsszzaawwąą zz GGrróójjcceemm kkoolleejjkkąą
wwąąsskkoottoorroowwąą......

Jeździłem tą ciuchcią regular-
nie do szkoły na Dolnej. Żeby
dojść do przystanku, trzeba było
obejść parkan wyścigowy i
wsiąść do kolejki przy wejściu
na wyścigi. Dojeżdżało się tylko
do Wierzbna i dalej już się ru-
szało piechotą, bo tramwaje koń-
czyły bieg przy ul. Woronicza. Z
tramwaju nie korzystaliśmy, po-
nieważ bilet kosztował aż 20 gro-
szy, za co można było zjeść dobre
śniadanie. Z powrotem po lek-
cjach wędrowaliśmy już do do-
mu piechotą. 

KKiieeddyy ppoo rraazz ppiieerrwwsszzyy zzddaarrzzyy-
łłoo ssiięę ppaannuu jjeecchhaaćć ssaammoocchhooddeemm??

Nie pamiętam, ale ważne by-
ło to, że  w 1960 roku zdobyłem
prawo jazdy i to zawodowe – na
samochód osobowy, ciężarowy i
motocykl. Musiałem zdać egza-
min w milicyjnej szkole ruchu
drogowego w Mysiadle. Tyle że
wykorzystywałem to prawo jaz-
dy na własny użytek w naszym
gospodarstwie. Niemniej, co pięć

lat musiałem zdawać okresowy
egzamin. 

JJaakkiiee ppoojjaazzddyy ppaann zzaatteemm pprroo-
wwaaddzziiłł??

Najpierw motocykl WFM,
który do tej pory stoi u mnie w
domu, ma już 60 lat. Moim
pierwszym samochodem oso-
bowym był Moskwicz, a ciężaro-
wym Lublin. Jeździłem nim
przez 36 albo nawet 37 lat. Gdy
przestałem gospodarować, od-
dałem go do muzeum w Lubli-
nie. Muszę przy okazji powie-
dzieć, że mechanizacja była
wielkim przełomem w naszej
ciężkiej pracy fizycznej, zwłasz-
cza od momentu, gdy pojawiły
się ciągniki. 

WWiiaaddoommoo sskkąąddiinnąądd,, żżee mmaa
ppaann dduużżyy sseennttyymmeenntt ddoo wwiieellkkiiee-
ggoo pprrzzyywwóóddccyy rruucchhuu lluuddoowweeggoo,,
jjeeddnneeggoo zz ppiioonniieerróóww ppoollsskkiieejj nniiee-
ppooddlleeggłłoośśccii WWiinncceenntteeggoo WWiittoo-
ssaa......

Sentyment do ruchu ludowe-
go bierze się u mnie stąd, że moi
przodkowie to byli chłopi pańsz-
czyźniani. Swego czasu byłem
nawet we władzach Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego, a
teraz jestem członkiem PSL.
Przez 45 lat prowadziłem miej-
scowe koło ludowców. Dopiero
w ubiegłym roku postanowiłem
wreszcie dać sobie z tym spokój,
bo przecież mam swoje lata. I
wybraliśmy na prezesa młodą
dziewczynę. Tylko że nasze koło
się kurczy. Powstało jeszcze w
1946 roku czyli pod ówczesnym
szyldem PSL, a jednocześnie za-
wiązało się koło Wici, w którym
też byłem. Jeździliśmy wtedy z
występami artystycznymi po
wszelkich uroczystościach ludo-
wych, takich jak Dożynki. Śpie-
waliśmy, przedstawialiśmy naj-
różniejsze skecze. Gdy jednak li-
der ludowców Stanisław Miko-
łajczyk wyjechał z kraju, ta dzia-
łalność artystyczna podupadła.
W 1971 odtworzyliśmy na Wy-
czółkach dawne koło PSL i wła-
śnie w tym kole prezesowałem
przez 45 lat. 

PPoowwrróóććmmyy jjeesszzcczzee ddoo tteemmaattuu
uuwwłłaasszzcczzeenniiaa ppaannaa rrooddzziinnyy
pprrzzeezz ccaarraa......

Mamy do dzisiaj dokument z
1830 roku, w którym jest napisa-
ne, że mój prapradziadek Anto-
ni Laskowski otrzymuje na wła-
sność 26 mórg, które do tamte-
go momentu uprawiał, świad-
cząc pańszczyznę. 

ZZddrroowwiiee ppaannuu nnaajjwwyyrraaźźnniieejj
ddooppiissuujjee,, wwyyppaaddaa zzaatteemm nnaa zzaa-
ppyyttaaćć,, jjaakk ppaann ssiięę cczzuujjee ww nnoowweejj
PPoollssccee,, ppoo 11998899 rrookkuu??

Trudno mi powiedzieć, bo nie
prowadzę już gospodarki i wyco-
fałem się z pracy społecznej. A pa-
miętam, że w 1967 zapisałem się
do warszawskiej spółdzielni
ogrodniczej. Zostałem tam nawet
przewodniczącym rady, pełniąc
tę funkcje do czasów „Solidarno-
ści”. Wycofałem się jednak, bo się
akurat „Solidarnością” ogrodni-
czą nie zachwyciłem, ponieważ
dostało się do niej trochę takich lu-
dzi, którzy tam być nie powinni. 

PPaannaa ggoossppooddaarrssttwwoo nniiee bbyyłłoo
mmaałłee......

Gospodarowałem aż na 10 hek-
tarach. A najlepszym czasem dla
mnie to były lata siedemdziesiąte
za Gierka. Produkcja ogrodnicza
koncentrowała się wówczas wo-
kół Warszawy, gdzie mieliśmy bar-
dzo dobre grunty. Zaczęła się bu-
dowa szklarni. A zbyt na produk-
ty ogrodnicze mieliśmy olbrzymi.
Warszawska Spółdzielnia Ogrod-
nicza miała specjalny pociąg, któ-
ry dwa razy w tygodniu woził to-
war na Śląsk, gdzie produktów
ogrodniczych brakowało. 

CCzzyy ppooddoobbaa ssiięę ppaannuu ddzziissiieejj-
sszzaa WWaarrsszzaawwaa??

Zmieniła się ogromnie na ko-
rzyść, tylko ja bym się teraz w
mieście pogubił. 

AA oobbeeccnnyy śśwwiiaatt ppoolliittyykkii ppaann
aakkcceeppttuujjee??

Na temat dzisiejszego świata
polityki wolałbym nie mówić.

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

W piątek, 9 listopada, ok.
godz. 22.00 wykonawca
Południowej Obwodnicy
Warszawy planuje wpro-
wadzić zmiany w organiza-
cji ruchu na ul. F. Płasko-
wickiej. Zamknięty zosta-
nie wlot ul. F. M. Lanciego.

Z tej ulicy będzie można wyje-
chać tylko jadąc w stronę Bel-
gradzkiej. Objazd zostanie popro-
wadzony do ul. J. Rosoła lub al. Ko-

misji Edukacji Narodowej. Utrzy-
many będzie połączenie ul. Cyna-
monowej z F. Płaskowickiej. Zwę-
żony zostanie natomiast wlot tej
ostatniej na skrzyżowanie z ul. J.
Rosoła. Ruch w obydwu kierun-
kach będzie odbywał się północną
jezdnią. Kierowcy dojeżdżający do
skrzyżowania będą mieli do dys-
pozycji dwa pasy ruchu, z których
będą musieli skręcić w prawo lub
w lewo. Dodatkowo, ze względu

na prace związane z przebudową
instalacji ciepłowniczej wyłączo-
ny z ruchu zostanie fragment ul. F.
Płaskowickiej pomiędzy ulicami
J. Rosoła i Nowoursynowską. Od
piątkowego wieczoru swoje trasy
zmienią autobusy linii 136, 192,
195, 503, 504 i N37. W czasie bu-
dowy obwodnicy i przebudowy
ul. J. Rosoła mieszkańcy Ursynowa
będą mogli korzystać z większej
liczby pociągów I linii metra. 

Stulecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości to dobra okazja, aby w oryginal-
ny i ciekawy sposób przypomnieć sobie
najważniejsze fakty historyczne, jakie w
1918 miały miejsce w stolicy. Ulicami
Warszawy znów przejedzie Józef Piłsud-
ski z legionistami, Niemcy zostaną roz-
brojeni, a okupacyjny gubernator uciek-
nie z Zamku Królewskiego.

W sobotę, 10 listopada, w godz. 12.00-18.00,
warto udać się na plac Zamkowy, gdzie w stoisku
promocyjnym Warszawy będą trwały warsztaty,
podczas których każdy będzie mógł samodzielnie
wykonać biało-czerwony kotylion. Obok rozmiesz-
czą się stoiska historyczne z zabytkowym sprzętem
wojskowym, których tajniki będą objaśniać re-
konstruktorzy w mundurach z epoki. Namioty
wojskowe będą tematyczne: bitwa warszawska
1920r., Wojsko Polskie 1939r., Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie 1943r., powstania warszawskie
1944r., Polskie Siły Zbrojne na Wschodzie 1945r.,
polskie misje zagraniczne 2000r.

Oprócz powitania Józefa Piłsudskiego, przeka-
zania mu władzy przez Radę Regencyjną, które-
go świadkami będą warszawiacy w strojach sprzed
stu lat i ułani na koniach, będzie można posłuchać
koncertu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z
Nadarzyna, obejrzeć występ Trupy Teatralnej
„Warszawiaki” oraz wziąć udział w potańcówce.
Piknik historyczny na pl. Zamkowym zakończy
się o godz. 18.00.

Zabytkowe tramwaje linii N będą jeździły nastę-
pującą trasą: Kawęczyńska-Bazylika – Kawęczyń-
ska – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – most
Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Banko-
wy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszał-
kowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Metro
Wilanowska.

Tramwaje będą kursowały do piątku ( 9.11) co
120 minut w ramowych godzinach 11.45-17.40, a
w weekend (10-11.11) co 30 minut w godzinach:
10.15-19.10 (sobota) oraz 10.15-15.00 (niedziela).

Rocznicowe obchody Warszawa rozpoczęła 22
kwietnia, drugą edycją warszawskiego konkursu
na Mistrza Ortografii Polskiej, promującego kul-
turę języka polskiego. Rocznicowe imprezy przy-
gotowane przez miasto i dzielnice odwiedziło po-
nad 500 tys. osób. Zorganizowaliśmy sto imprez
plenerowych, blisko 70 wydarzeń edukacyjnych,
takich jak np. specjalnie przygotowane lekcje dla
uczniów w szkołach, a dla mieszkańców - wy-
cieczki śladami architektury 20-lecia.

Odbyło się ponad 200 imprez kulturalnych, ta-
kich jak np. wystawy „Warszawa niepodległa”,
„Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918”.
Blisko 40 wydarzeń sportowych w tym bardzo po-
pularne biegi – ogólnomiejskie i dzielnicowe. Z
przygotowanej Triady Biegowej (z okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maja i wybuchu powstania warszaw-
skiego) obędzie się jeszcze Bieg Niepodległości 11
listopada. Do 11 listopada iluminowane na biało-
-czerwono są dzielnicowe ratusze. B M

Warszawa świętuje 100-lecie niepodległości

Zmiany w ruchu na Ursynowie
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W niedzielne południe 4.
listopada najbliższe oto-
czenie ursynowskiego
Urzędu Dzielnicy  zdecy-
dowanie zmieniło swój
charakter. Na kilka go-
dzin lokalne centrum
urzędowo - samorządowe
stało się miejscem kre-
atywności biznesowej.
Rozpoczęła się kolejna Ur-
synowska Ratuszowa Wy-
przedaż Garażowa.

Pierwsza ursynowska
“wyprzedaż garażowa”
jako wydarzenie cy-

kliczne odbyła się w październi-
ku 2017 roku. To już dwunasty
raz, od ubiegłego roku impreza
odbywa się z pominięciem wa-
kacji co miesiąc. Z założenia ak-
cja miała umożliwić “czyszcze-
nie” szaf, ułatwiając wyzbycie
się zbędnych rzeczy. Rzeczy jesz-
cze dobrych, niezniszczonych,
ale już niepotrzebnych, z któ-
rych dzieci  wyrosły albo zwy-
czajnie się znudziły, co dotyczy w
szczególności zabawek dziecię-
cych. Rozumując zdroworozsąd-
kowo -  szkoda tego wyrzucać,
bo stan jest jeszcze bardzo dobry
i jeszcze długo będą mogły słu-
żyć innym użytkownikom. 

– Pierwsza wyprzedaż gara-
żowa była ponad rok temu – mó-
wi radny Krystian Malesa. – Je-
stem pomysłodawcą tej impre-
zy. Okazało się, że to bardzo cie-
kawe przedsięwzięcie, wywołu-
jące duże zainteresowanie wśród
mieszkańców. Jestem z tego bar-
dzo dumny i szczęśliwy. Gara-
żówka przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Ludzie lubią i
potrzebują tu przyjeżdżać, wi-
dać to – jak sprzedają, jak kupu-
ją, jak się poznają i integrują się.
Jest grupa stałych bywalców, ale
każdego miesiąca są nowe osoby
z nowym towarem, co bardzo
odpowiada kupującym. A w ogó-
le to jest największa cykliczna
garażówka w Warszawie.  

D zięki mojemu projek-
towi do Budżetu Par-
tycypacyjnego, który

okazał się jednym z trzech naj-
bardziej popieranych przez
mieszkańców,  impreza ta bę-
dzie mogła być kontynuowana
również w 2019 roku. Będzie
zrealizowanych cyklicznie, co
miesiąc,  dwanaście kolejnych

garażówek, z wykorzystaniem
zarówno parkingu naziemnego,
jak i podziemnego. Środki z Bu-
dżetu Partycypacyjnego ułatwią
organizację i promowanie im-
prezy, która przecież z założe-
nia jest niedochodowa. Niezbęd-
ne jest ubezpieczenie, uporząd-
kowanie terenu, sanitariaty, a
osoby przychodzące, zarówno
sprzedające, jak i kupujące nic
przecież za to nie płacą – wyja-
śnia radny Malesa. 

W śród uczestników
można wypatrzeć
również pewne gru-

py zwykłych handlarzy, którzy
tu przyjeżdżają, wykorzystując
wyprzedaż garażową jako swo-
isty “pchli targ”, sprzedając przy-
słowiowe mydło i powidło. Tego
nie da się uniknąć, ale procent
takich handlarzy jest znikomy.
Większość są to rodziny z dzieć-
mi, sprzedające za kilka lub kil-
kanaście złotych swoje przed-
mioty i kupujący coś za zarobio-
ne pieniądze na sąsiadujących
stoiskach.

N a kocyku należącym
do pani w średnim
wieku są głównie

ciuszki dziecięce, trochę zaba-
wek i dwa obrazy. 

– To są wszystko zasoby do-
mowe – mówi pani Monika. –
Oprócz ubranek przyniosłam
jeszcze te dwa obrazy, to są
akwarele. Obydwa malował
przed kilkudziesięciu laty wujek
mojego męża. Jest ich w domu
bardzo dużo i musimy się części
wyzbyć – opowiada sprzedają-
ca. Stojąca tuż obok pani Lidia
zainteresowała się kolorowym
misiaczkiem za 20 złotych. – To
dla wnuczki, która ma trzy latka
– stwierdza zaradna babcia. –
Druga wnuczka  jest w drodze,
będzie dopiero w marcu. Dla tej
młodszej kupiłam już dużo rze-
czy. I sprzedałam za niewielkie
pieniądze coś, co kupiłam, o bu-
ciki... – opowiada babcia Lidia.  –
A wie pani co? - wtrąca się właści-
cielka kocykowego sklepiku,
przysłuchująca się rozmowie. –
Pokażę pani taką zabaweczkę dla
maluszka. O widzi pani, tu się
świeci, na kolorowo mruga, i gra
taka ładna muzyczka – pani Mo-
nika uruchamia pozytywkę trzy-
manej w ręku kolorowej zabaw-
ki dla najmłodszych. – Ta pozy-
tywka jest firmowa, więc za 20
złotych. – A gdy wezmę misia i
pozytywkę – rozpoczyna nego-
cjacje biznesowe pani Lidia... –
A jak razem, to ... to będzie 30
złotych – stwierdza sprzedająca.
W sumie transakcja doszła do
skutku, obydwie panie były zado-
wolone.  Jedna sprzedała dwie
rzeczy, druga kupiła trochę ta-
niej. OK, business is business...

Spore zainteresowani
wzbudzały stoiska z
książkami. Wybór rze-

czywiście był bardzo duży. Od
kolorowych książeczek z tekturo-
wymi kartami, odpornymi (cho-
ciaż trochę) na ząbki malusz-
ków, poprzez beletrystykę i lek-
tury szkolne, aż po jakieś publi-
kacje specjalistyczne. 

– Jestem bardzo zadowolona
– stwierdza pani Małgorzata. –
Przychodzimy tutaj do ratusza
często, interesują nas zwłaszcza
książki, kupujemy je dla siebie.
Szukamy czegoś ciekawego,
atrakcyjnego. Interesują nas
głównie książki historyczne.
Młode pokolenie teraz niechęt-
nie to czyta, to przykre. W do-
mach zalegają książki i czasem
można tu coś ciekawego znaleźć
- wyjaśnia pani Małgorzata.

T egoroczna listopadowa
garażówka została nie-
co zmodyfikowana. Ze

względu na duże zainteresowa-
nie udostępniono nie tylko garaż
podziemny, ale również parking
naziemny Urzędu Dzielnicy.
Dzięki temu zrobiło się nieco luź-
niej i nie było tak wielkiego tło-
ku jak podczas poprzednich im-
prez. Jednak spora część osób
ze względu na kapryśną pogodę
i okresową mżawkę  ulokowała
swoje stoiska tradycyjnie w czę-
ści podziemnej. 

– Jestem tu razem z córką Pa-
trycją i synkiem Kacprem – mó-
wi pani Sylwia stojąca przy kocy-
ku z zabawkami i lalkami. –
Ruch jest dzisiaj bardzo duży.
Fajnie, że jesteśmy w środku, a
nie na zewnątrz, pogoda nam
nie dopisała. Zainteresowanie
jest dosyć spore, zwłaszcza dzie-
ci z rodzicami. Mamy ceny od 3
do 7 złotych, a przecież te lalki są
nadal ciągle bardzo modne. No
i córka już dosyć dużo sprzeda-
ła. Rośnie mi taka młoda “busi-
ness woman”. I niech się uczy,
że na pieniądze trzeba zapraco-
wać. Chce codziennie 10 złotych,
więc dzięki temu wie, że uzyska-
nie pieniędzy wymaga włożenia
jakiegoś wysiłku. Dzięki temu
będzie bardziej szanować pie-
niądze, pracę innych i swoją –
ocenia pani Sylwia.

Zarówno na górze, jak i
w części garażowej
przewijają się setki

osób. Czasem starzy bywalcy,
czasem pierwszy czy drugi raz,
dla wnuczka, dla córeczki, za-
zwyczaj coś ciekawego udaje się
znaleźć, asortyment jest boga-
ty. Impreza daje możliwość rów-
nież pozbycia się jakichś nie-
chcianych prezentów z którymi
nie ma co zrobić czy całkiem do-
brych  i funkcjonalnych rzeczy,
które się już znudziły, ale dla in-

nych mogą być atrakcyjne. Nie-
które stoiska wyglądają całkiem
“poważnie” – już nie na kocyku
na podłodze, ale na stolikach tu-
rystycznych lub sporych blatach.
I szerszy asortyment – jakaś ce-
ramika, szklane naczynia, ciu-
chy też, ale można wypatrzeć
także sprzęt elektroniczny, apa-
raty fotograficzne. Przy jednym
z takich stoisk produktom przy-
gląda się spora grupka osób, nie-
którzy przebierają w jakichś swe-
trach, ktoś ogląda kolorową ce-
ramikę. 

– No, ruch jest dzisiaj dosyć
duży – opowiada pani Magda,
właścicielka stoiska. – Jestem tu
od dziesiątej, dwie godziny
wcześniej, żeby zająć sobie dobre
miejsce. W domu jest tyle zbęd-
nych ale całkiem dobrych  rze-
czy, człowiek w to obrasta, trze-
ba się tego pozbyć. Czasem coś
uda się szybko sprzedać, a nieraz
z powrotem pakuję, i znów przy-
noszę, czasem tak kilka razy, ale
zwykle wszystko znajduje ama-
torów. No i asortyment musi być
bardziej zróżnicowany, wtedy
łatwiej coś potencjalnie atrak-
cyjnego dla kupującego może
mu wpaść w oko – wyjaśnia mło-
da kobieta. 

R zeczywiście, w domu
chyba prawie wszyscy
mamy jakieś rzeczy, z

których nie korzystamy i po ja-
kimś czasie lądują w śmietniku.
Warto przed wyrzuceniem mo-
że jednak zastanowić się, czy
nie pójść z tym na taką giełdę -
wyprzedaż. Wyrzucanie do-
brych rzeczy jest zwykłym mar-
notrawstwem. Można coś sprze-
dać tanio, coś innego kupić –
również tanio. A przy okazji to
świetna nauka dla młodszego

pokolenia pomagająca zrozu-
mieć, że zdobycie pieniędzy nie
polega na wyciągnięciu ręki do
matki czy ojca. Ostatecznie bo-
gactwo tak zwanego Zachodu
nie wzięło się z rozrzutności, ale
z rozsądnego wydawania pie-
niędzy, a dzieci w wielu rodzi-
nach, nawet bogatych, uczone
są nie tylko przedsiębiorczości,
ale i pracowitości. A jeśli ktoś
nie chce sprzedawać ( bo głu-
pio, wstyd, co znajomi powie-
dzą... ), wystarczy tylko przyjść
na wyprzedaż garażową i za-
miast wyrzucać do śmietnika,
przekazać zbędne rzeczy jako
darowiznę. Zapytałem o tę spra-
wę organizatora garażówki, rad-
nego Krystiana Malesę. 

– W tym miesiącu zbieraliśmy
dary dla zwierząt ze schronisk -
wyjaśniał radny Malesa. – Ostat-
nia zbiórka podczas niedziel-
nej Ursynowskiej Ratuszowej
Wyprzedaży Garażowej  dla bez-
domnych zwierząt ze schronisk
w Józefowie, Korabiewicach i
Kociego Azylu przerosła moje
najśmielsze oczekiwania. W
trakcie 4 godzin zbiórki zebrali-
śmy naprawdę bardzo wiele da-
rów. Koce, legowiska, karma i
inne dobra pojadą w tym tygo-
dniu do schroniska w Korabiewi-
cach. Wszystkim darczyńcom
bardzo dziękuję! Dziękuję rów-
nież wolontariuszom, którzy po-
magali mi w tej zbiórce - mówił
Malesa. 

- A gdyby ktoś jeszcze teraz,
już po garażówce, chciał coś
przekazać dla zwierząt? – py-
tam radnego.

– Jeśli jakieś osoby nie zdąży-
ły, dowiedziały się za późno lub
chcą jeszcze coś przekazać dla
zwierząt, można to jeszcze zro-

bić, zbiórka trwa nadal – od-
powiedział Krystian Malesa. –
W ursynowskim Ratuszu w holu
na parterze stoi duży metalowy
kosz z informacją o zbiórce. I do
niego można przynosić legowi-
ska, ręczniki, poszwy, obrusy,
zasłony, koce, szlafroki frotte, rę-
kawiczki jednorazowe, ręczniki
jednorazowe, worki na śmieci
120 l, płyny do mycia podłogi,
smycze, miski metalowe, obroże,
szelki, ale także suchą karmę,
żwirek dla kotów lub inne przed-
mioty, które przydadzą się w
schronisku dla zwierząt. Zbiórka
trwa w tym tygodniu na pew-
no, co do przyszłego nie wiem,
więc nie odkładajcie tej wizyty
na ostatnią chwilę! Dziękuję za
wszystkie dary! A już teraz za-
praszam wszystkich na garażów-
kę 2.  grudnia! W przyszłym mie-
siącu zorganizuję zbiórkę nawią-
zującą do zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia – informuje
radny Krystian Malesa. 

N ie sposób nie przykla-
snąć takim inicjaty-
wom. Wiadomo, wy-

rzuca się zbędne rzeczy łatwo,
ot – do pojemnika i po sprawie.
Trzeba jednak pamiętać, że
wsparcia potrzebuje wiele osób.
To nie lenie czy margines spo-
łeczny, ale ludzie którym z ja-
kichś powodów nie powiodło się
w życiu, często nawet skrzyw-
dzeni przez los. Jest system po-
mocy społecznej, działa czasem
dobrze, czasem gorzej, ale na
pewno nie zaspokaja morza po-
trzeb. Czy warto o tym pamię-
tać? Nie tylko warto, ale trzeba!
Trzeba pamiętać o potrzebują-
cych, zanim dobrą, nadającą się
do użytkowania rzecz wyrzuci-
my do śmietnika.

Kolejna Ursynowska Wyprzedaż 

„Garażówka” skazana na sukces
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11 lliissttooppaaddaa
- W porozumieniu z władza-

mi austriackimi Ukraińcy groma-
dzą narodowościowe pułki  i o 4
rano zajmują we Lwowie Wy-
dział Krajowy, Dworzec, Ratusz.
Przed kościołem św. Elżbiety  do-
chodzi do pierwszego starcia
zbrojnego z ludnością polską. Ko-
mendę polskiej obrony przejął
kpt Czesław Mączyński. Akcją
bojową kieruje kpt. Boruta Spie-
chowicz. Masowy udział w wal-
ce bierze polska młodzież Lwo-
wa, w tym kilkunastoletni chłop-
cy-harcerze- zwani później Or-
lętami Lwowskimi

22 lliissttooppaaddaa
-Rajcowie Lwowa  wzywają do

zawieszenia działań zbrojnych  i
prowadzą  pertraktacje z Radą
Ukraińską  w sprawie pokojowe-
go rozwiązania konfliktu.

11-22 lliissttooppaaddaa
-W Lublinie odbył się zjazd, w

wyniku którego utworzony został
Związek Harcerstwa Polskiego,
skupiający polskie organizacje
harcerskie z Królestwa Polskiego,
Małopolski, Ukrainy, Rosji, i Li-
twy. Zjazd  zapowiadał ustalenie
podstaw ideologii i metod pracy
harcerskiej. Wybrał Naczelną Ra-
dę Harcerską  z Tadeuszem Stru-
miłło jako przewodniczącym, Na
wieść o walkach o Lwów i Galicję
Wschodnią Zjazd przerwał obra-
dy,  by umożliwić druhom udział
w tych walkach. Według szacun-
ków organizatorów Zjazdu, na
ziemiach polskich w ZHP było 24
400 harcerzy, w tym 7500 na Kre-
sach Wschodnich i w Rosji, oraz
9000 harcerek. Uczestnicy Zjazdu
złożyli  u stóp pomnika Unii Lu-
belskiej  wieniec z napisem: „
Zjednoczone Harcerstwo - Zjed-
noczonej Polsce” (Wacław Błaże-
jewski, Z dziejów harcerstwa pol-

skiego  ( 1910-1939), Warszawa
1985, s. 126-128)

22 lliissttooppaaddaa
-Rozpoczęcie rozbrajania oku-

pantów przez POW i inne niepod-
ległościowe organizacje w Lubel-
skiem, Kieleckiem, Radomskiem,
Zagłębiu Dąbrowskim.

-  Na podstawie dekretu Rady
Regencyjnej z 27 października
1918 r. w Warszawie odbyła się
uroczysta przysięga pierwszych
kadr nowej armii polskiej, które w
większości stanowili oficerowie
byłego I Korpusu Polskiego Woj-
ska Polskiego na Wschodzie.     

33 lliissttooppaaddaa
-Regencyjny gabinet Józefa

Świeżyńskiego wydał orędzie za-
powiadające zerwanie z Radą Re-
gencyjną, utworzenie nowego ga-
binetu  z udziałem przedstawicie-
li  lewicowych ugrupowań wło-
ścian i robotników –  „ zjednoczo-
nej, wolnej Polski Ludowej” , Tekę
ministra spraw wojskowych  rząd
powierzył , więzionemu w Mag-
deburgu brygadierowi Józefowi
Piłsudskiemu.  Po ukazaniu się
tego orędzia Rada Regencyjna
udzieliła dymisji  premierowi
Świeżyńskiemu, powołując rząd
Władysława Wróblewskiego.

- Tegoż dnia Ukraińcy, pod do-
wództwem Hrycia Kossaka, roz-
poczęli atak na wszystkie  polskie
reduty Lwowa i dworzec. Atak
został odparty . Polacy zajęli lot-
nisko i Zamarstynów, Ukraińcy
natomiast przejściowo opanowa-
li Przemyśl.

- Kapitulacja Austro-Węgier.

44 lliissttooppaaddaa
- Wybuch rewolucji  we flocie

niemieckiej i proklamowanie
przez posła socjalistycznego Gu-
stawa Noske Rządu  Rad Robotni-
czo-Żołnierskich  w Kilonii.

- Objęcie władzy w Sarajewie
przez wojskowych Polaków  z au-
striackiej armii  z mjr Gonczar-
skim  na czele. Polacy objęli kosza-
ry  i komendę nad miastem, przy-
stępując do tworzenia  oddziału
polskiego w Sarajewie. 

55 lliissttooppaaddaa
- W telegramie Ignacego Pade-

rewskiego wysłanym z Paso Ro-
bles (Kalifornia) do gen Józefa
Hallera  ideowy przywódca Polo-

nii Amerykańskiej podkreślił: „
Polacy amerykańscy ślą Ci  wy-
raz ich podziwu, ich ufności  i ich
poważania. Przesyłam Ci Gene-
rale, bratnie pozdrowienia,.
Wszyscy jesteśmy głęboko
wdzięczni Francji, że nam pozwo-
liła  wznieść okrzyk na Twoją
cześć”. (Polonia Stanów Zjedno-
czonych   Ameryki 1910-1918,
Warszawa  1989, s. 387) 

- Podpisanie umowy polubow-
nej między Cieszyńską Radą Na-
rodową  i Radą Narodową Cze-
chosłowacką  w sprawie  wzajem-
nego  uznania zdobytego stanu
posiadania  w   dniach rozkładu
Austrii. 

- Proklamowanie przez Zgro-
madzenie  Narodowe w Jabłonce
na Orawie przynależności pań-
stwowej górali  z Orawy i Spiszu
do Polski. Górale powołali   Radę
Narodową w osobach: J. Suwady,
A. Grela, I Piekarczyk,  ks F. Ma-
chay i E . Sikora.

-Uruchomienie   obozu  S.Ma-
ria pod Neapolem  dla formowa-
nia wojska polskiego  z jeńców
austriackich.  Akcję prowadzili
książę  L. Radziwiłł. i M. Dienstl-
-Dąbrowa  organizując pierwsze
cztery pułki.

- Pierwszy lot bojowy  polskie-
go samolotu z lotniska  Lewan-
dówka nad Lwów . Od 1931 r.  5
listopada był świętem w  lotnic-
twa polskiego. 

66 lliissttooppaaddaa
- W Warszawie powstał   Na-

czelny Inspektorat Harcerstwa
Polskiego kierowany przez Tade-
usza Strumiłłę  i Marię Wocalew-
ską . Powołał on Pogotowie Mło-
dzieży, które brało aktywny udział
w rozbrajaniu okupantów,  w woj-
nie polsko- ukraińskiej o Lwów i
Galicję Wschodnią , w Powstaniu
Wielkopolskim i w powstaniach
śląskich, a przede wszystkim w
wojnie polsko-bolszewickiej 1919-
1920 r (M.M. Drozdowski, Bu-
downiczowie II Rzeczypospolitej,
Warszawa 2018, s. 135)

- W patriotycznej atmosferze
odbył się wiec studentów war-
szawskich, którzy za zgodą  se-
natów  swych uczelni, postano-
wili zawiesić zajęcia, by przystąpić
do odradzającego się Wojska Pol-
skiego w obronie granic powsta-
jącego Państwa Polskiego, tym
razem w Galicji Wschodniej.

- Wiec w Tarnobrzegu,  zorga-
nizowany przez ks. Eugeniusza
Okonia i Tomasza Dąbala,  dał po-
czątek tzw. Republice Tarnobrze-
skiej i powołał  Chłopskie Stron-
nictwo Radykalne.

- Wezwanie naczelnego do-
wództwa niemieckiego do rządu
o natychmiastowe wyjednanie za-
wieszenia broni u Koalicjantów,
bez oglądania się na pośrednic-
two prezydenta USA Woodrow
Wilsona. 

77 lliissttooppaaddaa
- Powstanie w Lublinie Tym-

czasowego Rządu Republiki Lu-
dowej z Ignacym Daszyńskim ja-
ko premierem i płk Edwardem
Śmigłym-Rydzem jako ministrem
wojny. Rząd reprezentujący pol-
ską lewicę (PPS, PPSD, PSL Wy-
zwolenie i lewicowe organizacje
inteligenckie) wydał manifest za-
powiadający dokonanie radykal-
nych reform społecznych, które
miał zatwierdzić Sejm. W manife-
ście czytamy: „ Polski chłopie i ro-
botniku ! Jeśli  chcesz  zająć należ-
ne ci miejsce w rodzinie wolnych
narodów, jeśli chcesz  sam być go-
spodarzem na swojej własnej zie-
mi, to musisz sam budować
gmach  niepodległej i zjednoczo-
nej  Ludowej Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”

- Ogłoszenie mobilizacji wer-
bunkowej  przez Radę Narodową
Śląska Cieszyńskiego , Pod bro-
nią staje 6000 milicjantów, któ-
rzy obsadzili Śląsk Cieszyński i
Zagłębie.

- Powołanie przez Wydział Wy-
konawczy Komitetu Wykonaw-
czego w Poznaniu Naczelnej Ra-
dy Ludowej  i Komisariatu Rzą-
dzącego w osobach: ks.  S. Adam-
skiego, W. Korfantego  i A. Po-
szwińskiego. Komisarze ogłasza-
ją zwołanie Sejmu Dzielnicowego
do Poznania 3 grudnia 1918 r

88 lliissttooppaaddaa
- Proklamowane przez Radę

Robotniczo-Włościańską i Żołnier-
ską Bawarii republiki niezależnej
od Niemiec

- Pertraktacje parlamentarzy-
stów niemieckich w Głównej
Kwaterze  marszałka  Ferdinanda
Focha. Koalicjanci żądają wyrze-
czenia się wszystkich zdobyczy
terytorialnych i materialnych Nie-
miec, anulowania  zawartego z
Rosją i Ukrainą Traktatu Brzeskie-
go i ustalają ostre gwarancje za-
wieszenia broni.

- W Dąbrowie Górniczej odbył
się  jednodniowy strajk powszech-
ny udzielający poparcia  Radzie
Delegatów Robotniczych, kiero-
wanej przez Henryka Bitnera. Ra-
da powołała Czerwoną Gwardię.
W Lublinie Komitet Lubelski SDK-
PiL  opowiedział się przeciwko
Tymczasowemu Rządowi Ludo-
wemu,  wzywając do rewolucji
socjalnej realizowanej za pośred-
nictwem Rad  Delegatów Robot-
niczych i Chłopskich. 

-Ósmy dzień samotnej obrony
Lwowa. Drogą lotniczą do Krako-
wa przybył prof. Stanisław Stroń-
ski  z żądaniem zorganizowania
odsieczy dla Lwowa.

- W Kurniku organizacja „Jed-
ność” obejmuje koszary po Niem-
cach. W Ostrowiu Polacy uzysku-
ją od Rady Żołnierskiej amunicję.
broń i koszary, przystępują do
tworzenia pułku. W miastach
Wielkopolski powstają polskie i
niemieckie ugrupowania byłych
wojskowych.

99 lliissttooppaaddaa 
- Przewrót w Niemczech. Ksią-

żę Maksymilian Badeński, nie po-
rozumiewając się z Wilhelmem
II, ogłasza zrzeczenie się jego
praw do tronu i składa urząd   w

ręce przywódcy socjalistów  Frie-
dricha Eberta. Rząd proklamuje
Republikę Niemiecką  i usuwa
zwolenników reżimu wojskowego
od władzy (Kalendarz Niepodle-
głości, Warszawa 1939, s. 314)

1100 lliissttooppaaddaa    
- W niedzielę  o godzinie 7.00,

w mglisty  chmurny poranek  –
jednowagonowym pociągiem
specjalnym z Berlina przybyli na
Dworzec Wiedeński w Warsza-
wie  zwolnieni  z więzienia mag-
deburskiego  Józef Piłsudski i Ka-
zimierz Sosnkowski. Witał ich na
dworcu książę Zdzisław Lubomir-
ski w towarzystwie adiutanta rot-
mistrza  Stanisława Rostworow-
skiego i Adam Koca, komendanta
naczelnego POW  na terenie oku-
pacji niemieckiej z nieliczną gru-
pą członków tej organizacji. Wszy-
scy zaskoczeni terminem przyjaz-
du nie mieli czasu dla zorganizo-
wania należytego przyjęcia Ko-
mendanta, który wraz z Kocem
udał się na rozmowę do mieszka-
nia Księcia Lubomirskiego na Fra-
scati. Aleksander Prystor odwiózł
Sosnkowskiego  do pensjonatu
przy Moniuszki.

- W relacji żony księcia Lubo-
mirskiego, księżnej Marii Lubo-
mirskiej:

„ Długo Zdziś konferował z Pił-
sudskim po herbacie – malował
położenie, przemawiał gorącymi
słowy Polak do Polaka – ambicję
podniecał, wyrażając mocne prze-
konanie, że on jeden Polskę zba-
wić potrafi w tym historycznym
momencie najważniejszym ze
wszystkich sam należąc do sze-
regu podległych, z zaufaniem go-
tów oddać władzę Piłsudskiemu,
który zwycięzcą być musi! Piłsud-
ski słuchał, mówił mało, nie chciał
wyrażać zdania  przed rozpozna-
niem położenia – zawsze zagad-
kowy, uczynił na Zdzisiu  raczej
dodatnie  wrażenie, ale wydawał
się mizerny i zmęczony więzie-
niem...Komendant mówił Zdzi-
siowi, że o wiele bardziej  obawia
się dla Polski  bolszewizmu  z Nie-
miec niżeli z Rosji. Opuszczał Ber-
lin  w chwili wybuchu rewolucji,
widział jak żołnierze zdzierali ofi-
cerom szlify - zaraza  szerzyła się
drogą kolejowego toru i wraz z
Piłsudskim  przybyła  do Warsza-
wy, ogarniając wojska niemiec-
kie.” ( Pamiętniki Księżnej Marii
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-
1918, Poznań 1997, s. 706-797)

-Tegoż samego dnia Piłsudski
przyjął 23  delegacje, w tym Sze-
fa Sztabu Generalnego Polskiej
Siły Zbrojnej gen. Tadeusza Roz-
wadowskiego, powołanego przez
Radę Regencyjną. wiceministra
wojny płk Jana Wroczyńskiego,
przedstawicieli Koła Międzypar-
tyjnego, redaktora „Kuriera War-
szawskiego” Konrada Olchowi-
cza. Po godzinie16.30  w Pałacu
Arcybiskupim  był na posiedze-
niu Rady Regencyjnej.

Później manifestacja socjali-
stów, prowadzona przez Zygmun-
ta Zarembę, Zofię Praussową, Ta-
deusza Szturm de Sztrema   opa-
nowała ulicę Moniuszki i plac Na-
poleona. Na prośbę T. Szturm de
Sztrema, żeby pod sztandarem
Organizacji  Bojowej PPS stanął
na czele całego polskiego ludu,
zakłopotany Piłsudski odpowie-
dział: Nie mogę przyjąć znaku
jednej partii, mam obowiązek
działać   w imieniu całego narodu.
Po czym wyszedł na balkon, koło
niego stanął Szturm de Sztrem z
rozwiniętym czerwonym sztan-
darem PPS”. ( Kalendarium ży-
cia Józefa Piłsudskiego 1867-
1935. Tom II 1918-1926, Warsza-
wa 1998, s. 7)

-Na spotkaniu wieczornym  z
przedstawicielami lewicy  przy

Szpitalnej 1, w Komendzie Na-
czelnej POW, mówił o kosztow-
nych eksperymentach społecz-
nych, na które Polski nie stać.
Zwracając się do zebranych po-
wiedział : „ że da im władzę, bo
was niesie w tej chwili na skrzy-
dłach ten wiatr, który polatuje
nad całą Europą . Ale nie trzeba
zapominać, że stronnictwa lewi-
cowe są piaskiem. Tylko w jednej
Galicji istniały  związki zawodowe
i życie polityczne. Jeżeli wy tego
okresu, gdy będziecie mieć wła-
dzę  w ręku, nie wykorzystacie na
to, by stać  się realną zorganizo-
waną siłą, to ja panów ostrzegam,
ja was z błota za uszy wyciągać
nie będę.”  ( Tamże, s7-8)

-Po krótkim śnie w towarzy-
stwie Sosnkowskiego, po północy,
przyjął delegację niemieckiej Ra-
dy Żołnierskiej (Soldatenrat), któ-
ra prosił go o zagwarantowanie
swobodnego  przejazdu do Nie-
miec. Piłsudski postawił warunki;
wydanie broni, lokomotyw  oraz
możności użycia niemieckiej łącz-
ności telegraficznej i telefonicz-
nej. Ustalono, że  dalsze rozmowy
odbędą się o godzinie 8.00

1111 lliissttooppaaddaa
- Rozmowę tą odbył , w towa-

rzystwie Ignacego Boernera,  w
gmachu b. Generalnego Guber-
natora ( dziś Pałacu Prezydenc-
kim)  przy Krakowskim Przedmie-
ściu „Zalecał  żołnierzom niemiec-
kim  podporządkowanie się   no-
wej ich władzy, tj Radzie. „Ja jako
przedstawiciel  narodu polskiego
oświadczam wam, że naród pol-
ski  za grzechy waszego rządu nad
wami mścić się nie chce i nie bę-
dzie”. Żądał zachowania spokoju
i nieprowokowania narodu pol-
skiego i wyznaczył porucznika
Boernera jak swego łącznika. Wy-
chodząc z gmachu, przed którym
zebrał się już wielki tłum, powie-
dział w kilku słowach, iż „w imie-
niu nardu polskiego wziął Radę
Żołnierską pod swoją opiekę i ani
jednemu z nich nie śmie się stać
najmniejsza krzywda.” (Tamże,
s. 8-9). 

- W godzinach przedpołudnio-
wych w rozmowie z Bogusławem
Miedzińskim, który przyjechał od
Śmigłego z Lublina, stwierdził, że
był  mocno niezadowolony z
utworzenia rządu lubelskiego,
który zawiązał mu ręce i pozbawił
swobody działania, której najbar-
dziej  potrzebuje. Na stwierdze-
nie Miedzińskiego,  że rząd lubel-
ski jest do jego dyspozycji,  odpo-
wiedział „ Może wojsko (POW)
tak, ale nie politycy, jak Daszyński
czy Thugutt”

(Tamże, s. 9)
-Po przejęcie władzy wojsko-

wej z rąk Rady Regencyjnej przez
Piłsudskiego   w miastach Króle-
stwa  trwało rozbrajanie Niem-
ców   przez POW, zwolnionych le-
gionistów z Beniamionowa i
Szczypiorna, Polską Siłę Zbrojną,
Dowborczyków i harcerzy. Przy
przejmowaniu Dworca Wiedeń-
skiego od Ratusza doszło do wy-
miany strzałów. O godzinie 23.30
przyjechał do Warszawy Wincen-
ty Witos i Józefa Pataś – ludowcy
reprezentujący Polską Komisję Li-
kwidacyjną, którzy przywieźli list
do Piłsudskiego  i Międzypartyj-
nego Kola Politycznego, sugerując
powstanie rządu ogólnonarodo-
wego.(Tamże, s, 10)

- Rankiem   zbiórka alarmowa
na placu Trzech Krzyży starszych
harcerzy doprowadziła do po-
wstania  trzech kompanii harcer-
skich. Komendę nad nimi objęli:
por. Tadeusz Młodkowski, por. Je-
rzy Wądołowski i podchorąży Ta-
deusz Gutowski. Brali ono udział
w zajęciu Dworca Głównego,  Ra-
tusza i Komendy Policji Okupa-

cyjnej, patrolowali po całym mie-
ście  i  trzymali stałą wartę przy
Komendancie Piłsudskim. Wkrót-
ce powstał Batalion Harcerski pod
dowództwem por T. Młodkow-
skiego,  włączony w skład garni-
zonu warszawskiego.  Pogotowie
Harcerek  gromadziło  i szyło ma-
teriały opatrunkowe,  organizo-
wało gospody dla żołnierzy, lote-
rie fantowe i wygłaszało na krań-
cach miasta  patriotyczne poga-
danki. Aktywny udział w rozbra-
janiu Niemców przez harcerzy
miał miejsce w Łodzi, Płocku, Czę-
stochowie, Mławie, Ciechanowie,
Łowiczu i  Łomży, gdzie zginęło
kilku harcerzy. (Wacław Błaże-
jewski, Z dziejów harcerstwa pol-
skiego  ( 1910-1939) Warszawa
1985, s 132-133)

- Podpisanie  warunków zawie-
szenia broni  w Rethondes  o go-
dzinie 5 rano przez delegację nie-
miecką (sekretarzem stanu  Erz-
bergiem - przewodniczącym dele-
gacji niemieckiej , hr von Obern-
dorffa, generałem sztabu general-
nego von Winterfeldtem  i koman-
dorem Vanelowem   a  marszał-
kiem F. Fochem – Wodzem Na-
czelnym armii sprzymierzonych i
admirałem Weymissa, pierwszym
lordem morskim . Na froncie za-
chodnim 6 godzin  po podpisaniu
rozejmu  zaprzestano działania
wojenne na lądzie i w powietrzu.
W terminie piętnastodniowym
wojska niemiecki miały opuścić
Belgię , Francję, Luksemburg, Al-
zację, Lotaryngię, (Kalendarz Nie-
podległości 1939, s. 316)

- Armia Polska we Francji, do-
wodzona przez gen Józefa Hal-
lera,  zajęła  Strasburg. Jej dywi-
zje zostały później zluzowane
przez Francuzów  i skierowane
do  Luneville.

- W Warszawie z inicjatywy
PPS, PPS-Lewicy i SDKPiL zosta-
ła utworzona Rada Delegatów
Robotniczych z Franciszkiem
Grzelszczakiem na czele.

- O nastroju panującym w tym
czasie wśród ludności Warszawy
i innych miastach polskich tak
wspominał Jędrzej Moraczewski:
„ Niepodobna  oddać tego upoje-
nia, tego szału radości, jaki lud-
ność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kor-
dony . Nie ma „ich”. Wolność! Nie-
podległość!  Zjednoczenie ! Wła-
sne państwo. Na zawsze! Chaos  –
to nic, Będzie dobrze. Wszystko
będzie. Jesteśmy wolni od pija-
wek, złodziei, rabusiów, od czap-
ki z bączkiem, będziemy sami so-
bą rządzili...Cztery pokolenia na
darmo na tę chwilę czekały, piąte
doczekało.”(M. M. Drozdowski ,
Warszawa w latach 1914-1939,
Warszawa 1990, s. 145)

1122 lliissttooppaaddaa
- Piłsudski o godzinie 11, w

gmachu Sztabu Generalnego na
Placu Saskim, objął urzędowanie
po godzinnej konferencji z gen.
Rozwadowskim  i płk Wroczyń-
skim, w towarzystwie Ignacego
Daszyńskiego  konferował   z Wła-
dysławem Wróblewskim  w spra-
wach administracji.  Później w Pa-
łacu Kronenberga prowadził trud-
ne rozmowy z przywódcami pol-
skich  i żydowskich stronnictw po-
litycznych w sprawie utworzenia
rządu. Przywódcy żydowscy żą-
dali  równych praw w  obsadzaniu
administracji, dotacji państwo-
wych  na rzecz instytucji żydow-
skich  i udziału ich reprezentanta
w rządzie. „Bund” odmówił
udziału w konsultacji. Delegacja
„Poale Zion”  rekomendowała po-
wołanie rządu  złożonego z so-
cjalistów polskich i żydowskich.
(Kalendarium życia , op cit, s. 11)

- Piłsudski podał do prasy ko-
munikat, w który powiadomił, że

Rada Regencyjna  zwróciła się do
niego  z prośbą o utworzenie Rzą-
du Narodowego, w którego ręce
złoży swą władzę . W tej sprawie
postanowił porozumieć się z Rzą-
dem Ludowym w Lublinie i przed-
stawicielami stronnictw.

-W trosce, by ewakuacja  wojsk
niemieckich odbyła się sprawnie
i bez incydentów, w sytuacji gdy
garnizon niemiecki liczył w War-
szawie 30 tys. żołnierzy,  a w Pol-
sce 80 tys., wydał odezwę  do lud-
ności  zawiadamiając, „ że  objął
naczelną komendę nad siłą  zbroj-
ną Polski i że okupacja  Polski
przestała istnieć. Żołnierze nie-
mieccy  opuszczają naszą ojczy-
znę  i wyjazd ich  musi się odbyć
w należytym porządku. Wezwał
społeczeństwo do zachowania
zimnej krwi, do równowagi i spo-
koju.”  Ewakuacja Niemców z Kró-
lestwa  była ukończona 19 listopa-
da z wyjątkiem Suwalszczyzny  i
części Podlasia,”  (Tamże, s. 12).

-W swym pierwszym rozkazie
do Wojska Polskiego  Piłsudski
„wezwał żołnierzy, by zrobili wy-
siłek dla usunięcia różnic, tarć,
klik i zaścianków w wojsku.
Chciałby móc powiedzieć , że by-
liśmy nie tylko pierwszymi, ale i
dobrymi   żołnierzami  zmar-
twychwstałej Polski” (j.w)

-W rozkazie do gen Bolesława
Roi w Krakowie polecił  zaoszczę-
dzenie jego wojsk  na innych tere-
nach, wzmocnienie obrony na
Śląsku Cieszyńskim  i przygoto-
wanie ekspedycji wschodnio-ga-
licyjskiej

- Na posiedzeniu Magistratu
miasta  pod przewodnictwem pre-
zydenta m. st. Warszawy inż. Pio-
tra Drzewieckiego  i na posiedze-
niu Rady Miejskiej, pod przewod-
nictwem Ignacego Balińskiego,
nadano Piłsudskiemu  przez akla-
mację  obywatelstwo honorowe.
Było to pierwsze honorowe oby-
watelstwo nadane w wolnej Pol-
sce. (j.w)

1133 lliissttooppaaddaa
- Podpisanie zwieszenia broni

między rządem węgierskim Ka-
rolyiego  a przedstawicielami
państw koalicyjnych w Belgradzie.

- Uchwała Ogólnorosyjskiego
Centralnego Komitetu Rad o anu-
lowaniu pokoju brzeskiego: „
...Upadł pokój brzeski, pokój uci-
sku  i grabieży  pod wspólnymi
ciosami  proletariuszy – rewolu-
cjonistów niemieckich i rosyj-
skich.. Masy pracujące Rosji, Let-
galii, Estonii, Polski  Litwy, Ukra-
iny i Finlandii, Krymu i Kaukazu,
oswobodzone przez rewolucję
niemiecką  od ucisku  grabieżcze-
go  traktatu, podyktowanego
przez niemiecką  soldateskę, po-
wołane są obecnie do tego, by sa-
me decydować o swym losie,”
(Stanisław Sierpiński, Źródła do
historii powszechnej okresu mię-
dzywojennego , Tom I 1917-1926,
Poznań  1989, s. 71)

- 1144 lliissttooppaaddaa
Rada Regencyjna rozwiązała

się   i „obowiązki swoje i odpo-
wiedzialność  względem narodu
polskiego  złożyła w ręce Piłsud-
skiego” (Kalendarium życia, s.
15).

- Piłsudski powierzył misję
utworzenia rządu Ignacemu Da-
szyńskiemu z żądaniem, by do
rządu powołał wybitne siły facho-
we i w terminie kilkumiesięcz-
nym zwołał Sejm Ustawodawczy
(Tamże s, 15-16).
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- Piłsudski jako Naczelny Wódz

– w telegramie wysłanym  z radio-
stacji na Cytadeli Warszawskiej –
notyfikował przywódcom państw
wojujących i neutralnym powsta-

nie Państwa Polskiego,  zaznacza-
jąc: „Jestem   przekonany, że  po-
tężne demokracje Zachodu udzie-
lą swej pomocy  i bratniego popar-
cia Polskiej Rzeczypospolitej Od-
nowionej i Niepodległej”  

(Tamże, s. 17). Na telegram ten
nie odpowiedzieli adresaci, po-
nieważ  uznawali oni tylko Komi-
tet Narodowy Polski w Paryżu.

- W liście prezesa Wydziału Na-
rodowego Polskiego w Chicago
Jana Smulskiego czytamy: 

„ ...Pragniemy Polski  urządzo-
nej przez rdzenną ludność naszą
na zasadzie tolerancji, jaka  Naro-
dowi naszemu  przez tyle wieków
przyświecała  i bez jakichkolwiek
klasowych i społecznych różnic, z
poszanowaniem wszystkich  wy-
znań religijnych i indywidualnych
przekonań, co ma być  gwaranto-
wane konstytucją i opieką rządo-
wą.”.(Polonia Stanów Zjednoczo-
nych, s. 393).

- Papież Benedykt XV – w liście
do arcybiskupa Aleksandra Ka-
kowskiego,  metropolity war-
szawskiego – wyraził pragnienie,
„by Polska najszybciej odrodzo-
na znowu w zupełnej  niepodle-
głości  zajęła na nowo miejsce  w
gronie państw  i kontynuowała
swą historię”. 

(Kalendarium II Rzeczypospo-
litej, Warszawa  1990, s. 42).

- Na wielkim wiecu, entuzja-
stycznie witany, przybyły z Po-
znania, Wojciech Korfanty zadał
pytanie: „ Czymże ty jesteś War-
szawo?  Czy na czerwono poko-
stowaną agenturą  rządów par-
tyjnych,   czy wielką metropolią
narodu, która nie  dla jednej kla-
sy, lecz dla wszystkich swych sy-
nów chce budować Ojczyznę”.
Korfanty przekonywał wówczas
Piłsudskiego do powołanie rządu
ogólnonarodowego, jednoczące-
go wszystkie dzielnice Polski i
wszystkie podstawowe warstwy
społeczne. (Budowniczowie II
Rzeczypospolitej, s. 92).    

1177 lliissttooppaaddaa 
- Od 10 listopada Piłsudski

przyjął dziesiątki delegacji par-
tyjnych i narodowościowych,  sta-
rając się je nakłonić do współpra-
cy. Wśród jego rozmówców był
m. in. Korfanty, cieszący się ol-
brzymią popularnością wśród
mieszkańców Warszawy, Wincen-
ty Witos, generałowie Rozwa-
dowski, Muśnicki.

- We wszystkich kościołach
Warszawy i b. Królestwa odbyły
się uroczyste nabożeństwa  z po-
dziękowaniem za odzyskaną Nie-
podległość . Była to niedziela. Po
sumie odśpiewano „Te Deum lau-
damus” wraz z modlitwą  „pro
gratiorum actione”. Na zakończe-
nie mszy św. wierni odśpiewali
hymn narodowy. Księża  w swych
homiliach, zgodnie z zaleceniem
metropolity,  zachęcali wiernych
do wzajemnego szacunku, zgo-
dy i powagi, odpowiadającej do-
niosłości przeżywanej chwili.
(Metropolia Warszawska  a naro-
dziny II Rzeczypospolitej” (War-
szawa 1998, s. 144-145).       

1188 lliissttooppaaddaa 
- W sali Techników przy ul

Czackiego odbył się koncert ku
czci Piłsudskiego koncert, zorga-
nizowany przez Ligę Kobiet, w
której pracowała Aleksandra
Szczerbińska. Za jej namową Pił-
sudski przyszedł na koncert   wi-
tany owacyjnie. 

- Tegoż dnia podano skład ga-
binetu Jędrzeja Moraczewskigo,
w którym czołowe miejsca zajmo-
wali: Leon Wasilewski – minister
spraw zewnętrznych, Stanisław
Thugutt – minister spraw we-
wnętrznych,  Jerzy Iwanowski –
minister przemysłu i handlu oraz

Ksawery Prauss – minister wy-
znań religijnych i oświecenia pu-
blicznego. (Powstanie II Rzeczy-
pospolitej , s. 442).

2200 lliissttooppaaddaa
- Do Warszawy przybył jako po-

seł Republiki Niemieckiej hr. Har-
ry Keseler, który w imieniu swego
rządu uznał de facto powstanie
Państwa Polskiego.
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- W deklaracji programowej ga-

binetu Jędrzeja Moraczewskiego
podkreślano ludowy charakter
rządu,  zapowiadano przeprowa-
dzenie demokratycznych wybo-
rów do Sejmu Ustawodawczego,
likwidację podziałów dzielnico-
wych , ustanowienie przyjaciel-
skich stosunków  ze wszystkimi
państwami,  stworzenie wojska,
milicji ludowej, zabezpieczenie
demokratycznych  praw obywate-
li i przeprowadzenie reformy rol-
nej po wyborach do Sejmu. (Bu-
downiczowie II Rzeczypospolitej,
s. 136).

- Po ciężkiej walce  w nocy z
21 na 22 listopada grupa ppłk
Michała Tokarzewskiego opano-
wała Lwów. Nazajutrz margines
społeczny miasta zorganizował
pogrom antyżydowski,  paląc 50
domów, rabując  500 sklepów.
Znaczna liczba ofiar śmiertel-
nych jest nieznana. Pogrom ten
padł cieniem na powstające Pań-
stwo Polskie. W oficjalnym ko-
munikacie Naczelnej Komendy
Wojska Polskiego z 23 listopada
czytamy: „Pogłoski o wieszaniu i
mordach ludności polskiej  ze
strony wojskowych ukraińskich
okazały się nieprawdziwe. Wo-
bec rabujących w dalszym ciągu
band, także w mundury przebie-
ranych, występują oddziały woj-
skowe z całą bezwzględnością,
doraźnie na miejscy zbrodni,”
(Tamże. s. 447).

2222lliissttooppaaddaa
- Ukazał się dekret Józefa Pił-

sudskiego i Jędrzeja Moraczew-
skiego jako prezydenta rady mini-
strów  o najwyższej władzy repre-
zentacyjnej Republiki Polskiej . W
art. 1. czytamy: „Obejmuję jako
Tymczasowy Naczelnik Państwa
najwyższą  władzę Republiki Pol-
skiej i będą ją sprawował  aż do
czasu zwołania Sejmu Ustawo-
dawczego.” ( Tamże s. 446).
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-Józef Piłsudski, jako Tymcza-

sowy Naczelnik Państwa, wydał
dekret  o ośmiogodzinnym dniu
pracy. 

- W Nowym Jorku został przy-
jęty przez Komitet Wykonawczy
League to Enforce Peace – Pro-
gram Zwycięstwa, w którym  czy-
tamy: „ Celem Ligi powinna być
obrona wolności, popieranie po-
stępu oraz stworzenie jednako-
wo  dogodnych warunków ekono-
micznych  dla wszystkich naro-
dów oraz troska o harmonijny
rozwój świata .” ( Źródła do histo-
rii powszechnej, s. 75).

2244 lliissttooppaaddaa 
- Utworzenie jednolitego do-

wództwa „Wschód”  do walki z
Ukraińcami na czele z gen. T. Roz-
wadowskim . W tym czasie pod
względem liczby żołnierzy wal-
czących w Galicji Wschodniej
Ukraińcy mieli kilkakrotną prze-
wagę. (Kalendarz Niepodległo-
ści, s. 329).

- Wobec szerokiej kampanii w
Stanach Zjednoczonych, prowa-
dzonej przez prasę syjonistyczną,
o Polsce jako kraju pogromów,
antysemityzmu i ksenofobii – nie
zasługującej na suwerenne pań-
stwo, ukazało się wspólne

oświadczenie Wydziału Narodo-
wego Polskiego i Komitetu Obro-
ny Narodowej (socjalistów i pił-
sudczyków), przypominające z
oburzeniem wiele antypolskich
poglądów przywódców Żydów
amerykańskich, kwestionujących
prawo Polski do  niepodległego,
suwerennego bytu państwowe-
go. (Polonia  Stanów Zjednoczo-
nych, s. 404-405).  

2266 lliissttooppaaddaa 
- Wincenty Witos, Andrzej Kę-

dziora (ludowcy galicyjscy), Woj-
ciech Korfanty i Marian Seyda  z
Wielkopolski sugerują Piłsudskie-
mu rekonstrukcję rządu Mora-
czewskiego, bojkotowanego przez
znaczna część społeczeństwa za
program i monopartyjny charak-
ter.

2288 lliissttooppaaddaa 
- Tymczasowy Naczelnik Pań-

stwa wydał  dekret  o ordynacji
wyborczej (bardzo demokratycz-
nej – p. m.)  oraz dekret o wybo-
rach do Sejmu Ustawodawcze-
go  ze spisem okręgów wybor-
czych, uwzględniający Górny i
Cieszyński Śląsk. Wybory po-
wszechne zarządzono na 26
stycznia 1919 r. 

- Podpisanie  przez cesarza Wil-
helma II w Amerongen (Holan-
dia)  zrzeczenia się praw do tronu
niemieckiego i korony pruskiej
oraz zwolnienia armii  i wszyst-
kich urzędników państwa  ze zło-
żonej cesarzowi przysięgi.  (Ka-
lendarz Niepodległości , s. 333). 

2288-2299 lliissttooppaaddaa
- Strajk 12 tysięcy robotników

miejskich w Warszawie z żąda-
niem podwyżki płac i zwiększenia
przydziałów żywnościowych. Pre-
zydent Warszawy Piotr Drzewiec-
ki  starał się przy pomocy wolon-
tariuszy złagodzić skutki strajku.

-W tym samum czasie  wybu-
chły strajki robotników rolnych
na Lubelszczyźnie  o radykalną
poprawę warunków pracy.

- W listopadzie i w pierwszych
dniach grudnia 1918 r.  powsta-
ło w kraju około 100 Rad Dele-
gatów Robotniczych. Rady opa-
nowane przez PPS chciały lojal-
nie współpracować z gabinetem
Jędrzeja Moraczewskiego. (Ka-

lendarium II Rzeczypospolitej,
s, 45).

2299 lliissttooppaaddaa 
- W Teatrze Wielkim  wystawio-

no „Noc listopadową” Stanisława
Wyspiańskiego. Po pierwszym ak-
cie Piłsudski udał się  na obiad wy-
dany z okazji  mobilizacji człon-
ków POW do Wojska Polskiego  w
salonach kasyna  oficerskiego w
gmachu Sztabu Generalnego. W
dłuższym przemówieniu  przypo-
mniał ciernistą drogę legionistów:
„ Byliśmy żołnierzami wolnej   Oj-
czyzny. Mieliśmy jedną  wielka
cnotę, której nie zna  żadne woj-
sko; cnotą tą jest  żywe  współży-
cie  z całym otoczeniem. Wielką
cnotą tych żołnierzy  był także
duch inicjatywy, lecz nadmiar tej
inicjatywy staje się wadą . Wojsko
nie może znieść nadmiaru inicja-
tywy” (Kalendarium życia, s. 26).

- Pod koniec dnia  grupa ofice-
rów krytykowała w jego obecno-
ści egoizm partyjny Narodowej
Demokracji. Odpowiadając  jej
Piłsudski powiedział:„Wy   też  nie
udawajcie aniołków. Wy też nie
umiecie wyjść   poza partykular-
ne pretensje i obrazy dnia wczo-
rajszego. Kto naprawdę chce  mi
pomóc, musi tak jak ja , patrzeć w
przyszłość, a zapomnieć o prze-
szłości.”  (Tamże, s. 27).     

-Reprezentując wspomnianą
myśl polityczną mógł Piłsudski
porozumieć się z Romanem
Dmowskim  w sprawie powoła-
nia wspólnej Polskiej  Delegacji
na Konferencję Wersalską, powo-
łać pozapartyjny rząd Ignacego
Paderewskiego - Prezydenta Mini-
strów, Ministra Spraw Zagranicz-
nych i Przewodniczącego Polskiej
Delegacji Pokojowej. Mógł także
zjednoczyć wszystkie polskie od-
działy wojskowe dowodzone
przez gen. T. Rozwadowskiego,
gen. J. Dowbór- Muśnickiego,
gen. J. Hallera, gen. L. Żeligow-
skiego z byłymi żołnierzami Le-
gionów i POW.

Szkic poświęcam  pamięci Ojca
-  ppor. Jana Drozdowskiego
uczestnika akcji rozbrajania
Niemców  przez  POW na Ziemi
Łaskiej, powstańca  śląskiego, żoł-
nierza I Pułku Szwoleżerów Jó-
zefa Piłsudskiego. 

Na drodze do Niepodległości - listopad 1918 r.
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Dom Spotkań z Historią w 2010
r. wydał album pt. „Miasto na
szklanych negatywach. Warsza-
wa 1916 r. na fotografiach Wil-
ly’ego Römera”.  Dobre tech-
nicznie fotografie przedstawia-
ją nasze miasto u progu Niepod-
ległości. Jest to obraz bardzo
smutny, jakże różny od obecne-
go wyglądu stolicy Polski. 

W owym czasie zewsząd wy-
zierała bieda. Warszawa
tamtych lat to bardzo duże

(trzecie w Imperium Rosyjskim) miasto
gubernialne, które przynajmniej od
1831 r. było tak kształtowane, aby po-
zbawić je pretensji do poczucia stołecz-
ności. Najbardziej eksponowanym
składnikiem miejskiego krajobrazu
Warszawy sprzed sierpnia 1915 r.
(5.VIII.1915 – do Warszawy wkroczyli
Niemcy) było rosyjskie wojsko. W na-
szym mieście, które  w 1913 r. zamiesz-
kałe było przez 845 tys. osób, stan oso-
bowy wojska stacjonującego w mieście
i na jego obrzeżach (np. na Powązkach)
należy szacować na około 100 tysięcy. 

Wojskowi rosyjscy byli
wszechobecni, a ich kosza-
ry stanowiły jeden z domi-

nujących elementów zabudowy. Rosja-
nie zbudowali liczne zespoły koszaro-
we, m. in. przy obecnej ul. Rakowiec-
kiej, przy Szwoleżerów, 29 listopada i
Podchorążych, Koszary Pułku Litew-
skiego pomiędzy Marszałkowską i Szu-
cha, Koszary Marymonckie, Koszary
Jerozolimskie, Nowe Koszary Jerozo-
limskie oraz przy ul. 11 Listopada itd.
Zaadaptowali na koszary m. in. Pałac
Mostowskich, Pałac Sapiehów na Za-
kroczymskiej, Pałac Sierakowskiego na
Konwiktorskiej, dawne polskie Koszary
Artylerii Koronnej przy ul. Zamenhofa
19, a także dawne koszary Gwardii Pie-
szej Koronnej na terenie Cytadeli – że-
by wymienić tylko największe.  W Ale-
jach Ujazdowskich wznieśli monumen-

talny budynek koszarowy dla Korpusu
Kadetów im. Suworowa, który służy
obecnie za siedzibę Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów RP. Dla potrzeb woj-
ska rozbudowano wojskowy Szpital
Ujazdowski, przystosowując go dla po-
trzeb bardzo licznego garnizonu, zbu-
dowano niezliczone magazyny, warsz-
taty, młyny, piekarnie, siedziby szta-
bów, cerkwie, założono cmentarze, np.
obecny  Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach itd. 

L udność miasta w 1863 r.  wyno-
siła 223 tys. i do 1913 zwiększy-
ła się o 622 tysiące. Nie był to

tzw. przyrost naturalny, ale efekt wiel-
kiej migracji ludności wiejskiej po jej
uwłaszczeniu przez cara w 1864 r. W jej
wyniku do Warszawy, Łodzi, Zgierza,
Pabianic i innych miast Królestwa napły-
nęły setki tysięcy ludzi ze wsi, w zdecy-
dowanej większości – analfabetów. We-
dług spisu powszechnego z  1897 r.,
analfabeci w Warszawie stanowili
44,8% mieszkańców. Ludzi z wyższym
wykształceniem było około dwóch pro-
cent. I byli to głównie Rosjanie (oficero-
wie, profesorowie, nauczyciele, „czy-
nownicy”). Miasto nasze było wielona-
rodowościowe. Żydzi stanowili (w 1914
r.) 38,11% ogółu mieszkańców. Ze
względu na fakt, iż w końcu XIX w. War-
szawa została otoczona dwoma pier-
ścieniami fortów – nie mogła powięk-
szyć swego terytorium. Panowała więc
niebywała ciasnota zabudowy i perma-
nentny „głód mieszkaniowy”.  Wiele
osób mieszkało „kątem”, co wówczas
oznaczało, że w izbie jeden kąt był pod-
najmowany innej  osobie (rodzinie).
Panowały nadzwyczaj trudne warunki
sanitarne, szczególnie w dzielnicy pół-
nocno-zachodniej (Muranów), które
tylko w pewnym stopniu uległy popra-
wie po wybudowaniu lindleyowskiego
systemu wodociągów i kanalizacji.  Gę-
stość zaludnienia w tej dzielnicy należa-
ła do najwyższych w Europie (570 osób
na hektar). 

W arszawa była przed I wojną
światową wielkim ośrod-
kiem przemysłowym, głów-

nie w zakresie obróbki metali. Tak więc
u progu Niepodległości miasto nasze
nie posiadało żadnych obiektów cha-
rakterystycznych dla stolic, ani też pol-
skich kadr niezbędnych dla funkcjono-
wania administracji państwowej. Zabu-
dowa miasta – z nielicznymi wyjątkami
– była tandetna i przypadkowa. Lud-
ność była  wieloetniczna, w większości

bardzo uboga i w dużym stopniu niepo-
trafiąca czytać i pisać. Wojna światowa,
która wybuchła w początkach sierpnia
1914 r., nie przyniosła Warszawie więk-
szych strat, nie licząc zniszczonych mo-
stów, dworców kolejowych i wielu fa-
bryk, wysadzonych lub spalonych przez
wycofujących się w 1915 r. Rosjan. 

Działalność okupacyjnych
władz niemieckich była uciąż-
liwa dla mieszkańców, co by-

ło prostą konsekwencją trwającej woj-
ny i ogromnych trudności aprowizacyj-
nych w państwach centralnych. Brako-
wało wszystkiego, szczególnie żywno-
ści, tekstyliów, skóry, metali i materia-
łów energetycznych (węgiel, ropa naf-
towa). W dniu13 sierpnia 1915 r. Niem-
cy zarządzili rekwizycję samochodów,
metali, skór, wełny, bawełny  i chemika-
liów, a 19 sierpnia ogłoszono monopol
na sprzedaż mąki, mięsa i węgla. Od
19 października wprowadzono zakaz
wolnego obrotu mąką i chlebem oraz
wprowadzono kartki na te produkty.
W początkach grudnia wstrzymano
sprzedaż kartofli z powodu ich braku.
Na wiosnę 1916 r. zaczęto eksperymen-
ty z dodawaniem do chleba płatków
ziemniaczanych, grochu  i peluszki, a  1
listopada  1915 r. wprowadzono se-
kwestr miedzi, któremu podlegały na-
wet klamki i naczynia kuchenne oraz in-
ne mosiężne elementy sprzętów gospo-
darstwa domowego. 

W przededniu Niepodległości
Warszawa była bardzo
biedna, głodna i ciemna.

Jeden ze świadków tamtych dni napi-
sał: „Wieczorem ulice pustoszeją jeszcze
więcej, jaskrawo przedtem oświetlona
Warszawa jest ciemna, gaz o niskim ci-
śnieniu ledwo się świeci, zdjęto wszyst-
kie lampy łukowe i zastąpiono je ża-
rówkami, sklepów oświetlać z frontu
nie wolno, wzbronione są reklamy
świetlne wewnątrz sklepów ćmi się jed-
na lampka, gdyż dopływ gazu i elek-
tryczności i tu ograniczony”. Liczba lud-
ności spadła do 758 tysięcy.

Odzyskanie niepodległości spo-
wodowało ogromne zapo-
trzebowanie na wykształcone

kadry. Ściągano je głównie z dawnej
Galicji. Dla przyjezdnych zaczęto wzno-
sić nowoczesne osiedla na dawnych te-
renach fortecznych (np. Kolonię Sta-
szica przy Filtrowej). Urbaniści mogli
wreszcie wykazać swój talent. Pierwszy
był Żoliborz, zrealizowany na tzw.
esplanadzie Cytadeli. W zniszczonej i
wygłodniałej Polsce, Warszawa ryso-
wała się jak „Ziemia Obiecana”. Ściąga-
ła inteligencja,  ale przede wszystkim
ogromne rzesze biednych ludzi, którzy
zasiedlali każdy skrawek dostępnego
„skarbowego” terenu. Nasypy kolejo-
we, tzw. pola wojenne itp. W 1938 r.
Warszawa liczyła już 1 295 tys. miesz-
kańców. Ówczesne państwo, boryka-
jące się z niestabilnymi granicami, po-
wszechną biedą i zacofaniem cywiliza-
cyjnym, nie było w stanie szybko prze-
kształcić byłego gubernialnego miasta
w stolicę dużego europejskiego pań-
stwa. Z braku innych możliwości wyko-
rzystywano „mienie porosyjskie”. Sejm
np. ulokowano  w dawnym Instytucie
Wychowania Panien. W latach 30. po-
stawiono jednak wiele okazałych bu-
dynków rządowych, chociażby obecne
gmachy Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych, Kancelarii Prezydenta.  Naczel-
nik Państwa zajął „namiot pobitego wo-
dza” (wielkiego księcia Konstantego),
czyli Belweder, ale siedzibą Prezyden-
ta RP stał się Zamek Królewski. 

W arszawa  okresu między-
wojennego była miastem
nadzwyczaj ambitnym,

szczególnie pod rządami Piotra Drze-
wieckiego, a później Stefana Starzyń-
skiego.  Planowano (i poczyniono odpo-
wiednie przygotowania planistyczne)
zorganizowanie w Warszawie Wystawy
Światowej EXPO (w miejscu obecnego
Stadionu Narodowego) oraz Olimpiady
(z większością obiektów na Łuku Sie-
kierkowskim). Rozpoczęto prace stu-
dialne i planistyczne związane z zamia-
rem budowy metra. Znaczna część ist-
niejącej wówczas zabudowy sprzed
1914 r. była bardzo niskiego standar-
du, a okalające centrum dzielnice slum-
sów  – wielkim wstydem władz miasta.
Centrum –  a głównie Marszałkowska –
tętniło życiem.

Druga wojna światowa, a
zwłaszcza Powstanie War-
szawskie, przyczyniły miastu

nieprawdopodobnych strat – ludzkich,
materialnych i kulturalnych. Zginęło
prawie całe pokolenie patriotycznej i
wykształconej młodzieży. Znaczna
część miasta przestała istnieć, jak rów-
nież bezpowrotnie przepadły dokumen-
ty archiwalne, m. in. cała kolekcja rap-
perswilska.  Liczebność ludności stolicy
Polski w końcu 1945 r. wynosiła 378
tys.  Bezprzykładne zniszczenie War-
szawy (lewobrzeżnej) dało jednak urba-
nistom nieprawdopodobną szansę „na-
prawienia” wielu błędów i niedostat-
ków przedwojennego miasta. Do pew-
nego stopnia ta szansa została wyko-
rzystana. Przykładem jest ulica Mar-
szałkowska, którą nie tylko poszerzono,
ale przedłużono przez Ogród Saski i
stworzono jej ciąg dalszy, w kierunku
Żoliborza w postaci obecnej ulicy An-
dersa. Ulicę Świętokrzyską także po-
szerzono i przedłużono od Nowego
Światu do Kopernika. Przez gruzy za-
chodniej dzielnicy przebito i zbudowa-
no całkowicie nowy ciąg komunikacyj-
ny, obecną al. Jana Pawła II. Zbudowa-
no Trasę W-Z. Itd., itd. itd.

Pozbawienie możliwości działa-
nia wykształconych przed woj-
ną specjalistów oraz nasilenie

komunistycznej propagandy skutkowa-
ło jednak  załamywaniem się kolejnych
wieloletnich planów i „skarleniem” miej-

skich projektów. Chociaż bezpośrednio
po wojnie podjęto program budowy
gmachów dla administracji  (Minister-
stwo Finansów przy Świętokrzyskiej,
Ministerstwo Rolnictwa przy Wspólnej,
kilka ministerialnych siedzib między
Kruczą  i Placem Trzech Krzyży), to do-
syć szybko zostało to zaniechane.  Po
zmianie ustroju w 1989 r. demokratycz-
ne władze miały pilniejsze sprawy niż
budowa rządowych gmachów. Później,
kolejne ekipy nie podnosiły tego tema-
tu ze względów politycznych („jesteśmy
skromni”). Efekt jest taki, że rząd Rze-
czypospolitej Polskiej, w sto lat od odzy-
skania niepodległości, urzęduje w poro-
syjskich koszarach, minister obrony na-
rodowej – w przebudowanych dawnych
belwederskich stajniach i wozowniach,
a prezydent RP – w starym polskim pa-
łacu, który przez prawie sto lat był siedzi-
bą carskich namiestników. Przykładów
jest znacznie więcej.  

W demokratycznym państwie
pochody i manifestacje są
normą, ale w Warszawie

coraz częściej paraliżują funkcjonowa-
nie miasta. Nie ma gdzie zorganizować
defilady lub manifestacji ludności. War-
szawa najwyraźniej nie ma jeszcze „wy-
posażenia” prawdziwej stolicy. W okre-
sie ostatnich trzydziestu lat zrobiono
w naszym mieście bardzo dużo. Komu-
nikacji czy urządzenia ulic i placów nie
można porównywać z tym, co było kie-
dykolwiek wcześniej. Samorządność
miasta w połączeniu z ogromnymi środ-
kami z Unii Europejskiej – zrobiły swo-
je. Warszawa nabrała cech wielkiej me-
tropolii – o czym w ostatnich dniach
poinformował na pierwszej stronie pre-
stiżowy niemiecki dziennik „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung”, wskazując, że
stolica Polski jest dziś może nawet bar-
dziej atrakcyjna dla turystów niż Kra-
ków. Moim zdaniem jednak, nie ma
ona jeszcze wielu cech stolicy dużego i
demokratycznego państwa. Prezydent
stolicy urzęduje „kątem” w budynku
wojewody, bo „nie wypada” wybudo-
wać ratusza ogólnomiejskiego. Nie ma
przyzwoitego centrum kongresowego,
nie ma hali widowiskowo-sportowej.
Itd., itd. itd.

U ważam, iż w stulecie odro-
dzonej stołeczności Warsza-
wy powinniśmy pomyśleć nie

tylko o łataniu dziur w chodnikach, ale
także o inwestycjach prestiżowych, któ-
re postawią nasze miasto w rzędzie naj-
wspanialszych europejskich stolic.
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Stołeczność Warszawy po 123 latach niewoli

Jeszcze nie wszystko zrobione... 
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O jej twórczym życiu i poświę-
ceniu dla Polski i Warszawy
świadczą także pieśni jej własne-
go autorstwa oraz opisy jej pa-
triotycznego zaangażowania,
pochodzące od kilku autorów.

Krystyna Krahelska, córka Ja-
na i Janiny, urodziła się
24.03.1914 r. w Mazurkach w
woj. nowogródzkim (na pogra-
niczu Polesia i Nowogródczy-
zny), w rodzinie inteligencko-zi-
emiańskiej. Gimnazjum ukoń-
czyła w Brześcu, gdzie ojciec
sprawował urząd wojewody. Z
rodzinnego domu wyniosła wy-
chowanie patriotyczne i zainte-
resowania humanistyczne. I to
one stały się nicią przewodnią
jej dalszej nauki oraz życia i ak-
tywności. Jej pierwsze wiersze
powstały już w szkole podsta-
wowej. W czternastym roku ży-
cia wstąpiła do harcerstwa. Peł-
niła funkcje drużynowej zuchów,
członka kręgu starszoharcerskie-
go, uczestniczyła w Zlocie Skau-
tów Słowiańskich w Pradze
(1931). Studiowała na Uniwer-
sytecie Warszawskim geografię,

potem etnografię. W gronie
przyjaciół tworzących „komunę
studencką” czytała swoje wier-
sze. Naukę uzupełniała pozna-
waniem folkloru podczas waka-
cji w rodzinnych Mazurkach i w
innych miejscowościach (m. in.
słuchanie muzyki ludowej, zbie-
ranie piueśni). Treścią jej wierszy
miłosnych było silne uczucie do
nieujawnionego z nazwiska pilo-
ta Stacha (który podczas drugiej
wojny światowej ożenił się...w
Anglii z inną kobietą).

W maju 1939 r. Krystyna
obroniła pracę magisterską z
etnografii. Pobierała także lek-
cje śpiewu, które sprawiły, że
mogła z powodzeniem wyko-
nywać również pieśni własnego
autorstwa.

Tuż po agresji hitlerowskiej na
Polskę przybyła z Mazurek do
Stolicy. Brała udział w budowie
okopów. Ale w myśl apelu władz,
opuściła Warszawę, wyjeżdżając
do rodzinnej wsi. Powróciła jed-
nak do Stolicy razem z rodzicami
w połowie października. A gdy
rodzice wybrali się do krewnych

w Pieszej Woli, ona stała się ku-
rierką-łączniczką i sanitariuszką
ZWZ-AK. I w tym charakterze
kursowała między Warszawą,
Pieszą Wolą i Puławami. Całym
sercem i talentem zaangażowa-
ła się w działalność Szarych Sze-
regów (podziemne harcerstwo).
Dla wchodzącego w skład tej for-
macji batalionu „Baszta” na Mo-
kotowie napisała piosenkę „Hej,
chłopcy, bagnet na broń!”. Wyko-
nała ją po raz pierwszy podczas
urządzonego dla młodzieży wie-
czoru z piosenką, odnosząc wy-
jątkowy sukces.

– Na koncert przyszło chyba ze
czterdziestu chłopa – napisała
potem jej siostra, Halina Irena
Krahelska w „Opowieści o zwy-
czajnej dziewczynie”. – Kiedy
dziewczęta skończyły śpiewać
ostatnią piosenkę, wszyscy po-
rwali się na nogi. Nie pozwolili
im wyjść. Krystyna i Jaśka mu-
siały tak długo śpiewać i powta-
rzać „Hej chłopcy...”, aż wszyscy
się nauczyli. Dziw nad dziwy, że
ich wtedy na tych śpiewach nie
nakryli. Bo choć niby mruczan-
do i cichutko, ale przecież jak
gruchnęło!...”Hej chłopcy...” zdo-
była Warszawę wstępnym bo-
jem. Piosenka chwyciła z miej-
sca. Ponieśli ją na miasto harce-
rze z „Baszty”, a podjęły wszyst-
kie walczące oddziały, cała kon-
spiracja. Była to piosenka napisa-
na dla „Baszty”, ale już od pierw-
szej chwili stała się piosenką
wspólną – piosenką wszystkich”.

Po dłuższym pobycie z rodziną
(chory ojciec) we Włodawie i Kra-
kowie, Krystyna znów powróciła
do Stolicy. Włączono ją do pluto-
nu sanitarnego 1108. dywizjonu
„Jeleń” w 7. pułku ułanów AK.
Przyjęła wtedy pseudonim „Da-
nuta”. W powstaniu zgrupowa-
nie, do którego należała „Danu-
ta”, toczyło zacięte walki w nie-
mieckiej dzielnicy policyjnej,
przylegającej od południa do pl.
Unii Lubelskiej. Jej pluton doznał
ciężkich strat od ognia nieprzyja-
ciela, atakującego z Pola Moko-
towskiego. Sanitariuszka „Danu-
ta”, nie zważając na kule niemiec-

kich karabinów maszynowych,
opatrywała troskliwie rannych. I
podczas tej pracy kilka pocisków
przeszyło jej pierś. Było to 1 sierp-
nia 1944 r. Zmarła następnego
dnia rano. Ciało pochowano na
podwórku przy ul. Polnej 36. Po
wyzwoleniu przeniesiono je na
Cmentarz Służewski przy Koście-
le Św. Katarzyny. Na pomniku z
piaskowca umieszczono napis:
„Krystyna Krahelska, plutonowy
sanitariusz 7 p. uł. WP, ur. 15.
III.1914 r. w Mazurkach w woj.
nowogródzkim, poległa w Po-
wstaniu Warszawskim 2. VIII.
1944 r. Odznaczona pośmiertnie
Krzyżem Walecznych. Harcerka-
-żołnierka AK, autorka pieśni”.
Pod wyrytą na płycie nagrobnej li-
lijką harcerską słowa pieśni:

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga daleka

Przed nami trud i znój
Po zwycięstwo my młodzi

Idziemy na bój.

Pamięć o tej „zwykłej dziew-
czynie”, która stała się modelem
Syrenki Warszawskiej, a potem
bohaterką patriotycznej konspi-
racji i autorką porywającej pie-
śni, utrwaliła także poetka Łu-
cja Danielewska w poświęconym
jej „Rapsodzie niewczesnym”.

„Zawirowały niewczesne zagony
gdyś w płuca przyjęła trzy kule,

za wiarę, nadzieję i miłość
i ciche było twe wziemięwstąpienie
aby nocami nie wyły psy wojny”.

Myślę, że warto byłoby:
– lepiej niż dotychczas uprzy-

stępnić dla publiczności jej po-
mnik nagrobny na Cmentarzu
Służewskim przez umieszczenie
na nim fotografii Bohaterki oraz
oczyścić i uwydatnić napisy bar-
wą, odróżniającą je od szarego
tła płyty;

– umieścić przed frontem
Szkoły Podstawowej nr 212 po-
piersia Bohaterki ze stosownym
napisem.

D r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  w i k i p e d i a

Krystyna Krahelska 
– bohaterska Syrenka Warszawska
Jej życie i działalność przypominają: pomnik-herb mia-
sta – Syrenę z mieczem w dłoni dłuta prof. Ludwiki Nit-
schowej – istniejący od lat trzydziestych XX w. przy ul.
Tamka na Wybrzeżu Kościuszkowskim (modelką do
rzeźby była właśnie ona, jako jeszcze młodociana
dziewczyna); pomnik nagrobny z piaskowca na Cmen-
tarzu Służewskim przy Kościele Św. Katarzyny oraz
Szkoła Podstawowa Nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w
Warszawie przy ul. Czarnomorskiej 3. 
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Trwająca w tym roku pięć dni akcja
„Znicz 2018” to czas wytężonej pracy po-
licjantów, szczególnie funkcjonariuszy
ruchu drogowego. 

W tym czasie w garnizonie stołecznym doszło
do 38 wypadków drogowych, w których zginęła
1 osoba, a 49 zostało rannych. Policjanci zatrzyma-
li 82 nietrzeźwych kierujących.

Od środy 31 października stołeczni policjanci
prowadzili działania pn. „ZNICZ 2018”. Funkcjo-
nariusze obecni byli na ulicach miasta, trasach
wjazdowych i wyjazdowych z Warszawy oraz oko-
licznych powiatach. W czasie kontroli zwracali
szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszali się
kierowcy. Sprawdzali ich trzeźwość, stan tech-
niczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci.

Stołeczni policjanci odnotowali od środy do
niedzieli 38 wypadków, w których 49 osób zosta-
ło rannych, a 1 osoba zginęła. Do najgroźniejsze-
go wypadku doszło 31 października na moście
Siekierkowskim, gdzie zginął motocyklista. W
czasie tegorocznej akcji funkcjonariusze zatrzyma-
li 82 nietrzeźwych kierujących.

W ubiegłym roku w trakcie policyjnej akcji
„ZNICZ”, która trwała siedem dni stołeczni poli-
cjanci odnotowali 48 wypadków drogowych, w
wyniku których zginęły 4 osoby, a 48 zostało ran-
nych. Policjanci zatrzymali też 94 osoby, które kie-
rowały pojazdami będąc pod wpływem alkoholu.

W ciągu ostatnich kilku dni nie próżnowała
również straż miejska, która aż 3070 razy interwe-
niowała w ramach akcji „Hiena”. Ponad 3000 in-
terwencji to znaczący wzrost w porównaniu do po-
przednich lat. Patrząc na 5 „cmentarnych tygodni”
z ostatnich sezonów, rekordowy był rok 2017 – a
wówczas strażnicy podjęli niespełna 2 tys. inter-
wencji.

W 2018, znacząco wzrosła liczba handlujących
poza miejscami do tego wskazanymi lub bez zgo-

dy na prowadzenie działalności gospodarczej. W
tym roku strażnicy przyznali za powyższe wykro-
czenia blisko 600 mandatów, podczas gdy w po-
przednich latach było to: 226 w roku 2017 a 176
- w 2016.

Nieco lepiej niż w dwóch ostatnich latach wy-
glądała kwestia parkowania. W przypadkach  na-
ruszeń przepisów związanych z zatrzymywaniem
i postojem pojazdów, strażnicy uznali za stosow-
ne wystawienie 458. mandatów. Rok temu takich
naruszeń naliczono aż 685, a przed dwoma laty
467. Podobnie jak w poprzednich latach, kierow-
cy parkujący „gdzie popadnie” upodobali sobie
trawniki i tereny zielone oraz chodniki. W tych
miejscach straż interweniowała ponad 200 razy.

Na cmentarzach i w ich okolicach było za to
dość bezpiecznie. Zanotowano kilka przypadków
zakłócenia porządku, niespełna 30 osób „święto-
wało” pijąc alkohol w miejscach publicznych, raz
funkcjonariusze straży asystowali przy legitymo-
waniu uczestników bójki.

Bezpiecznie było też nocą. Strażnicy z Oddzia-
łu Specjalistycznego, patrolujący cmentarze i ich
okolice od godziny 20 do rana, kolejny raz z rzę-
du nie spotkali się z żadnym przypadkiem kra-
dzieży, ani zbezczeszczenia czy zniszczenia grobu.

Podsumowanie akcji „Znicz” i „Hiena” 
W cieniu rywalizacji wy-
borczej odbył się wyjątko-
wo silny turniej szachowy.
To już czwarty raz, jak
Piaseczno w trzeci week-
end października jest or-
ganizatorem jednego z
najsilniejszych turniejów
szachowych w naszym
kraju. 

W przestronnej sali GOSIR
przy stadionie, Klub Laura Chy-
lice z pomocą powiatu piase-
czyńskiego i gminy Piaseczno
przygotował prawdziwą ucztę
dla koneserów królewskiej gry.
Do rywalizacji przystąpiło 93 za-
wodników w dwóch turniejach
(open i do lat 12). Turniej głów-
ny uświetniło swoją obecnością
6 arcymistrzów i 11 zawodni-
ków z innymi tytułami między-
narodowymi. 

Polskie szachy w ciągu ostat-
nich dni przeżyły swój najwięk-
szy sukces w powojennej historii:
polska drużyna zajęła  IV miejsce
na olimpiadzie szachowej w sek-
cji Open. Zostało to dostrzeżone
przez organizatorów i na otwar-
ciu imprezy wręczono słodkie
upominki wszystkim Polakom,
którzy brali udział w rozgryw-
kach w Batumi.

Turniej prowadzony był sys-
temem szwajcarskim na dystan-
sie 9 rund w tempie 10 minut +
5 sekund  na ruch. Sędzią głów-
nym była IA  Agnieszka Brust-

man. Faworytem zdawał się być
miejscowy arcymistrz, trener ka-
dry narodowej Bartosz Soćko.
Dotychczas zawsze wygrywał te
zawody. Kibice byli też bardzo
ciekawi występu bohatera me-
czu z najsilniejszą drużyną świa-
ta (USA) Kacpra Pioruna. Ktoś
kto ograł Nakamurę (16 zawod-

nik światowych list rankingo-
wych) i numer jeden listy starto-
wej omawianego turnieju, kil-
kukrotny  mistrz świata w roz-
wiązywaniu zadań szachowych
był niewątpliwie jedną z naj-
większych gwiazd na sali gry.

W turnieju głównym łupem
zawodników miało 5400 PLN w
postaci bonów zakupowych i pu-
chary starosty piaseczyńskiego.

Szachy szybkie (to te grane na
tempach poniżej 1h) żądzą się
swoimi prawami. Więcej przy-
padku, częste gry w niedocza-

sie i szansa na  sensacyjne wyni-
ki. Wpływ na końcową tabelę
turnieju mógł mieć wysiłek wło-
żony w świeżo zakończone zma-
gania olimpijskie. W czwartej
rundzie doszło do pierwszego
pojedynku arcymistrzów. Kac-
per Piorun, grający czarnymi,
podjął na pierwszej desce arcy-
mistrza z Ursynowa Krzysztofa
Jakubowskiego. Tym razem
zwycięzca zeszłorocznego tur-
nieju, pokonał faworyzowane-
go reprezentanta kraju. Ten zna-
komity występ i pokonanie w
następnej rundzie faworyta go-
spodarzy arcymistrza Bartosza
Soćki nie wystarczyło do wygra-
nia turnieju w wyborczy wieczór.
Zwycięzcą okazał się trener ka-
dry narodowej Turcji, a przed la-
ty najlepszy Polski szachista - Mi-
chał Krasenkow. Ze znakomitym
wynikiem 8,5 pkt z 9 możliwych
do zdobycia został bezapelacyj-
nym zwycięzcą. Pół punktu stra-
cił dopiero w ostatniej rundzie
grając z ambitnym kandydatem
na mistrza z Laury Chylice - Sta-
nisławem Praczukowskim. Na
podium turnieju głównego sta-
nęli trzej arcymistrzowie: 

1) Michał Krasenkow
2) Krzysztof Jakubowski
3) Kacper Piorun. 
Zwycięzcą turnieju dziecięce-

go została dziewięcioletnia Ja-
goda Dzierzgowska z Konstanci-
na-Jeziorny.

IV Piaseczyńskie Szachogranie
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Odra atakuje, a Ciemnogród toruje drogę epidemii

Szczepieńcy kontra odszczepieńcy...

Sprawa szczepień obowiązko-
wych stała się ostatnio w me-
diach tematem numer jeden. Ge-
neralnie spór toczy się o to, czy
szczepionka przeciwko odrze
pomaga, czy też szkodzi. Bada-
nia naukowe potwierdzają sku-
teczność szczepień, podobnie
jak statystyki. Nie do wszyst-
kich jednak nauka i rzetelna
analiza danych trafia. 

Jakie są fakty? Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO), agenda
ONZ, podmiot niezależny od

polityki i polityków, ostrzega, że w
pierwszym półroczu bieżącego roku w
Europie zachodniej na odrę zachoro-
wało ponad 41 tys. osób. W 37 przy-
padkach choroba doprowadziła do
śmierci. Przed rokiem zachorowań by-
ło prawie o połowę mniej, a w roku
2016 na Starym Kontynencie zanotowa-
no tylko 5 tys. przypadków zachoro-
wań na odrę. Epidemia idzie ze wscho-
du. Od początku roku na Ukrainie od-
ra zaatakowała ponad 35 tys. osób. Ci
ludzie prawdopodobnie nie byli szcze-
pieni, bo z powodu trwającego od lat w
tym regionie konfliktu zbrojnego nie
działa tam system nadzoru epidemiolo-
gicznego. 

Dyrektorka europejskiego od-
działu WHO Zsuzsanna Ja-
kab wezwała władze państw

europejskich do podjęcia radykalnych
działań zapobiegawczych. Nedret Emi-
roglu, dyrektor Wydziału Ratownictwa
Zdrowotnego i Chorób Komunikowa-
nych w Regionalnym Biurze WHO dla
Europy, wygłosił dramatyczny apel:
“Każda osoba, która nie jest odporna,
pozostaje bezbronna bez względu na
to gdzie mieszka, a władze każdego
kraju powinny naciskać na swoje służ-
by, by zwiększała się liczba szczepień”.
We Francji, w Niemczech, Gruzji, we
Włoszech i w Rumunii liczba chorych
na odrę przekroczyła tysiąc. W Wiel-
kiej Brytanii odnotowano 800 przypad-
ków. W Polsce to na razie około 100 za-
chorowań, nie można więc mówić o

epidemii. Należy jednak zdecydowa-
nie wzmóc czujność. 

C o to jest odra? Łacińska (me-
dyczna) nazwa tej choroby to
morbilli. Jest to jedna z naj-

bardziej zaraźliwych chorób zakaź-
nych wieku dziecięcego, wywoływa-
na przez wirus należący do rodziny
paramyksowirusów. Odra jest bardzo
groźna, ponieważ niesie ze sobą po-
ważne powikłania, jak np. zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenie mózgu,
czy podostre stwardniające zapalenie
mózgu, które może rozwinąć się nawet
5 lat po przejściu choroby. Stanowi
ono bezpośrednie zagrożenie dla zdro-
wia i życia.  Dotychczas udało się zi-
dentyfikować 21 szczepów wirusa od-
ry. Do zakażenia dochodzi drogą kro-
pelkową, wirus dostaje się do organi-
zmu przez nos bądź gardło i następnie
przedostaje się do krwi. Corocznie na
całym świecie notuje się ponad 40 mi-
lionów zakażeń i około 120 tys. zgo-
nów (400 dziennie). Do większości za-
chorowań dochodzi przed 15. rokiem
życia, ale podatny na zakażenie jest
każdy, kto nie chorował na odrę i nie
był szczepiony. 

Szczepionka przeciw odrze to
żywy wirus o osłabionym dzia-
łaniu. Jego zaaplikowanie po-

woduje wytworzenie się przeciwciał,
które znacznie podnoszą tzw. czynną
odporność organizmu. Twórcą szcze-
pionki jest Maurice Hilleman, wybitny
amerykański mikrobiolog, twórca
szczepionek także przeciw wirusom
ospy wietrznej, świnki, różyczki, dwo-
ince zapalenia opon mózgowo – rdze-
niowych, dwoince zapalenia płuc, jak
również kombinowanej szczepionki
przeciw różyczce i śwince (MMR). War-
to wiedzieć, że przebycie zakażenia wi-
rusem odry daje odporność na tę cho-
robę na całe życie. Po wprowadzeniu
szczepionek odra przestała straszyć.
Tak mówią statystyki. W Polsce, zgod-
nie z Programem Szczepień Ochron-
nych, szczepienie przeciw odrze należy
do grupy szczepień obowiązkowych.

Za odmowę zaszczepienia dziecka ro-
dzicom grozi grzywna. 

P ojawiła się jednak grupa liczą-
ca około 30 tys. osób, która
ostro protestuje i domaga się

od władz państwa likwidacji obowiąz-
ku szczepień ochronnych. Powołano
do życia organizację pod nazwą Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o
Szczepieniach “STOP NOP”. Skrót NOP
oznacza “niepożądany odczyn poszcze-
pienny”. Postulaty wysuwane przez
“STOP NOP” powodują zderzenie się
trzech wartości: a) prawa rodziców do
decydowania o leczeniu własnych dzie-
ci; b) prawa dziecka do bycia skutecz-
nie leczonym, nawet wbrew woli ro-
dziców; c) prawa innych osób do ochro-
ny ich zdrowia. Z całą pewnością nie-
zaszczepione dziecko stanowi poten-
cjalne zagrożenie, ponieważ zwiększe-
nie się liczby takich dzieci powoduje, że
słabnie tzw. odporność zbiorowa. Po
prostu przy wystarczająco dużej liczbie
dzieci zaszczepionych wirus nie jest w
stanie rozprzestrzeniać się w danej po-
pulacji. Tak więc szczepionki chronią
nie tylko zaszczepionych, ale także oso-
by, które na przykład z powodu prze-
ciwwskazań medycznych nie mogą się
zaszczepić.

A rgumenty wysuwane przez
członków “STOP NOP” i sym-
patyków tej organizacji nie są

specjalnie przekonujące. Niektóre
wręcz szokują. Niejaki Grzegorz GPS
Świderski objawia w Internecie, tu cy-
tat: “Człowiek, który nikomu nie szko-
dzi, nikomu nie zagraża, nikogo nie
atakuje, nikogo nie oszukuje, wobec
nikogo nie stosuje się przemocy, lub
groźby jej użycia, ma prawo (natural-
ne, człowieka, konstytucyjne, moral-
ne, cywilizacyjne) do nienaruszalno-
ści cielesnej. Moim zdaniem, takie pra-
wo jest naturalne i mam je bez wzglę-
du na jakiekolwiek konstytucje, dekla-
racje, czy karty podstawowe. Przymus
szczepień łamie to prawo. Ale łamie
też je przymus finansowania służby
zdrowia, przymus ubezpieczeń spo-

łecznych, przymus szkolny, czy przy-
mus uzyskiwania pozwolenia na kup-
no leków bądź prowadzenia samocho-
du. Wszystkie te przymusy mają taką
samą naturę, wszystkie tak samo ła-
mią prawo naturalne, wszystkie służą
do tego, by nas hodować jak bydło”.
Koniec cytatu. 

W brew stanowisku rządu
klub parlamentarny Prawa
i Sprawiedliwości wniosko-

wał o skierowanie projektu “STOP
NOP” do komisji, argumentując, że jest
to projekt obywatelski. Za procedowa-
niem w komisjach zagłosowało 252 po-
słów, 158 było przeciw, dwóch wstrzy-
mało się od głosu. Wcześniej w głosowa-
niu Sejm nie przyjął wniosku o odrzu-
cenie projektu. Być może posłowie
przed głosowaniem ostatecznym w
sprawie zniesienia obowiązku szcze-
pień powinni zerknąć, jak do tego pro-
blemu podchodzą rządy innych krajów
europejskich. W wielu krajach zaostrzo-
no bowiem ostatnio przepisy dotyczą-
ce szczepień. Powodem jest lawinowo
rosnąca w Europie liczba zachorowań
na odrę, odnotowywane przypadki bło-
nicy na południu Europy oraz wzrost za-
chorowań na krztusiec. Francja oraz
Włochy, gdzie dotychczas szczepienia
nie były obowiązkowe, zaczynają wpro-
wadzać ten obowiązek. W marcu 2018
r. we Włoszech wprowadzono przepis
pozwalający na przyjmowanie do pu-
blicznych żłobków i przedszkoli wyłącz-
nie tych dzieci, których rodzice przed-
stawią kartę szczepień. Taką samą dro-
gę obrali Czesi. Włoscy rodzice odma-
wiający szczepienia dziecka w wieku
szkolnym są karani grzywną w wysoko-
ści 500 euro. Dzieci, których nie można
szczepić z powodu stanu ich zdrowia, są
zapisywane do klas, w których są wy-
łącznie zaszczepieni uczniowie.

W Finlandii szczepienia nie są
obowiązkowe, mimo to
wskaźniki szczepień należą

tam do najwyższych w Europie. Podob-
nie jest w Norwegii. Skandynawowie
szczepią się dobrowolnie i masowo po-
twierdzając tym samym, że są społe-
czeństwem świadomym i zdyscyplino-
wanym. W Grecji szczepienia są obo-
wiązkowe. Słowenia ma jeden z naj-
bardziej ostrych systemów szczepień z
9 szczepieniami obowiązkowymi. W
Niemczech szczepienia są dobrowolne,
ale w 2017 r. przepisy zaostrzono. Przed
zapisaniem dziecka do żłobka czy
przedszkola każdy rodzić ma obowią-
zek spotkania się z lekarzem, by wysłu-
chać medycznych argumentów na
rzecz opłacalności szczepień. Oporni
karani są grzywną w wysokości 2500
euro. Dyrektorzy przedszkoli mogą od-
mawiać przyjmowania dzieci, których
rodzice nie przedstawią dokumentu po-
twierdzającego zaszczepienie. W Serbii
obowiązek szczepień obejmuje 6 szcze-
pionek podawanych dzieciom do 14 ro-
ku życia. Wielka Brytania nie ma szcze-
pień obowiązkowych, ale rodzice dzie-
ci niezaszczepionych mogą spotkać się
z negatywną postawą pracowników
służby zdrowia. Daleka Kuba nie zalicza
się do państw bogatych, mimo to ku-
bańskie społeczeństwo uznawane jest
przez WHO za jedno z najzdrowszych

na świecie. Jest to nie tylko zasługa wy-
jątkowo mocno rozbudowanej i świet-
nie funkcjonującej służby zdrowia, ale
również tego, że każde nowo narodzo-
ne dziecko na wyspie otrzymuje obo-
wiązkowo szczepionki przeciwko 13
chorobom zakaźnym.

Zarówno zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy obowiązkowych szcze-
pień przedstawiają swoje racje,

które mocno artykułują. Ale komu tak
naprawdę rodzic ma wierzyć? Ludziom
nauki czy ludziom wiary? Bo nie mamy
do czynienia ze sporem naukowym, bar-
dziej ze zderzeniem się postaw moral-
nych. Znakomicie ujął to w swojej wypo-
wiedzi profesor Zbigniew Szawarski,
przewodniczący Prezydium Komitetu
Bioetyki PAN, emerytowany profesor
Uniwersytetu Warszawskiego specjali-
zujący się w etyce medycyny: “Spór toczy
się w sytuacji głębokiego kryzysu zaufa-
nia do wszelkich autorytetów instytu-
cjonalnych – nauki, medycyny, a nawet
etyki. Społeczność przeciwników szcze-
pień przypomina sektę, która ma do speł-
nienia wielką misję moralną, jaką jest
uratowanie milionów dzieci przed nie-
ludzką i zbrodniczą działalnością pro-
pagującego szczepienia kompleksu me-
dycznego i farmaceutycznego. Ludzie ci
tworzą krąg osób odwołujących się do
pseudonaukowych autorytetów, powta-
rzają te same dramatyczne opowieści i
przeżycia rodziców, którzy zaszczepili
swoje dzieci. Ruch ten ma swoich świę-
tych i męczenników, jak również ulubio-
nych wrogów”.

J edno jest pewne: zastosowanie
szczepionek zdławiło powojen-
ne epidemie gruźlicy, błonicy

(dyfteryt), czerwonki (dyzenteria), cho-
roby Heinego–Medina, duru brzuszne-
go i wysypkowego, jak również ospy
wietrznej, która wielokrotnie dziesiąt-
kowała populację kilku kontynentów.
Należy zatem zadać sobie proste pyta-
nie: znane są przypadki negatywnego
działania szczepionki na dzieci, to praw-
da. Ale jak to się ma statystycznie do
liczby dzieci, które dzięki przyjęciu
szczepionki uniknęły wielu chorób, po-
wikłań, a nawet śmierci?

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  I n t e r n e t

WWyyssyyppkkaa ww cczzaassiiee OOddrryy

Za nami Tydzień Polski na Ursynowie – inicjaty-
wa Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
podjęta dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Inauguracja Tygodnia Polskiego na Ursynowie, na któ-
rą przybył naczelnik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursy-
nów w Urzędzie m. st. Warszawy Dariusz Sitterle, miała
miejsce w sobotę 3 listopada w Domu Sztuki SMB „Jary”.
Po wysłuchaniu pasjonującego wykładu Stanisława Ja-
nickiego o początkach polskiej kinematografii widzowie
obejrzeli nie mniej frapujący film Ryszarda Ordyńskiego,
z 1931 roku, „Dziesięciu z Pawiaka”, a nazajutrz – na dru-
gim seansie z cyklu „W Starym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim” – „Bohaterów Sybiru” Michała Waszyńskiego, z roku
1935. Oba obrazy należą do najciekawszych osiągnięć
nurtu niepodległościowego w polskim kinie międzywo-
jennym.

Innym niedzielnym wydarzeniem był koncert dla dzieci
„Melodie piękne, bo polskie” (z cyklu „Tam, gdzie gra muzy-
ka”). I rzeczywiście: polonezy Ignacego Dobrzyńskiego, Mi-
chała Ogińskiego i… Tadeusza Kościuszki, czy jeden z mazur-
ków Fryderyka Chopina – w mistrzowskim instrumental-
nym wykonaniu Quartetto con l’anima – zaprezentowały się
w swej całej muzycznej krasie. Uroczym uzupełnieniem kon-
certu był występ dziecięcego zespołu wokalnego Domu Sztu-
ki – Ósemki i Szesnastki, który śpiewał piosenki legionowe.

Wszystkie wydarzenia cieszyły się powodzeniem, zostały
znakomicie przyjęte przez publiczność, a sfinansowane ze
środków Dzielnicy Ursynów.

Dodajmy, że w najbliższy piątek, 9 listopada, o godzinie
18.00 w Galerii Domu Sztuki zostanie otwarta wystawa fo-
tograficzna „Józef Piłsudski w kolorze”, zorganizowana już
nie w ramach Tygodnia Polskiego na Ursynowie, niemniej
utrzymana w jego duchu. A B U

Polskie dni w Domu Sztuki
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Z bliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po-
woduje, że w przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje i spory wokół
tego wydarzenia. Już sama kwestia, w jaki sposób uczcić tę znaczącą dla

nas rocznicę, może dziwić bacznych obserwatorów sceny politycznej, jak również
zwykłych obywateli, niespecjalnie zajmujących się historią naszego kraju. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy można doszukać się zarówno w przeszłości, jak też w teraźniejszości, a
zwłaszcza w bieżącej polityce. Jak widać, na przykładzie kontrowersji wokół okrągłej rocznicy
przywrócenia państwa polskiego do życia przeszłość wciąż wpływa na teraźniejszość. 

Mówiąc wprost, obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości – zamiast być świętem dla
wszystkich Polaków – ciągle wywołują podziały między nami. Jest to smutny fakt, z którym trud-
no się pogodzić większości obywateli. Warto przy tym pamiętać, że nasi przodkowie również róż-
nili się co do poglądów, spierali się ze sobą, a jako społeczeństwo byli daleko bardziej zróżnicowa-
ni pod względem etnicznym, narodowym, kulturowym. Ba, niejednokrotnie dochodziło na tym tle
do walk. Mimo to, przy nadarzającej się sposobności potrafili się zjednoczyć. Zakopali wojenne to-
pory w imię wyższej sprawy, którą była wizja niepodległej ojczyzny. Potrafili osiągnąć sukces w sy-
tuacji, gdy niemal wszystko było przeciwko nim. Dokonali tego, co wydawało się niemożliwe. Do-
konali tego dzięki zręcznej polityce ówczesnych elit na arenie międzynarodowej, jak też dzięki
zdecydowanej postawie ludności chcącej wyrwać się spod wpływów zaborców. Wybuch I Wojny Świa-
towej stał się przyczynkiem do zwycięstwa. 

Historia Polski to pasmo naprzemiennych wzlotów i upadków. Obfituje w okresy względnej pro-
sperity, wzrostu znaczenia na arenie międzynarodowej, ma też okresy zapaści. I to w obszarach de-
cydujących o istnieniu lub nieistnieniu państwa. Możemy odnaleźć w niej wiele dramatycznych

zwrotów, prowadzących kraj na
skraj politycznej zagłady, a na-
wet całkowitego unicestwienia.
Nie czas i miejsce na opisywanie
czynników oraz zjawisk, które
przyczyniły się bezpośrednio lub
pośrednio do upadku pierwszej
Rzeczypospolitej, a właściwie se-
rii upadków. Pamiętamy, że nad-
mierna i źle wykorzystywana

wolność szlachecka doprowadziła do załamania się struktur państwa, godząc w jego podstawy.
Emanacją takiego stanu rzeczy była niewydolność Sejmu, wykorzystywanego przez naszych prze-
ciwników z zewnątrz i z wewnątrz kraju. Panosząca się liberalizacja postaw i obyczajów w swej ka-
rykaturalnej formie prowadziła do warcholstwa dużej części Polaków. Otaczające Polskę monarchie
rosły w siłę, a ich przygniatająca przewaga militarna umożliwiła grabież naszych terytoriów. Doko-
nano jej na mocy zbójeckich traktatów międzynarodowych. W konsekwencji doprowadziło to do za-
borów. Utrata suwerenności stała się faktem na długie lata. Nawarstwiające się niekorzystne zjawi-
ska okazały się zabójcze dla kraju. Będąca synonimem zdrady narodowej Targowica miała swoich
naśladowców w okresie następnych stuleci. Trudno sobie wyobrazić, z jakimi problemami musieli
zmierzyć się ojcowie niepodległej Rzeczypospolitej próbując odbudować wyniszczony wojną kraj. 

Mimo że kilka pokoleń wychowało się w niewoli, w dodatku pod jurysdykcją trzech zaborców,
udało się wskrzesić niepodległe państwo. W ocenie wielu badaczy odzyskanie niepodległości w tam-
tych warunkach graniczyło z cudem. Poniekąd można się z tym zgodzić, nie wolno jednak zapo-
minać, że stali za tym konkretni ludzie. Najbardziej znane nazwiska, kojarzone z tym doniosłym fak-
tem to Piłsudski, Dmowski, Daszyński i oczywiście Paderewski, który „wygrywał” przyszłą wolność
na fortepianowej klawiaturze. Czynił to na wielu „frontach”, w Europie i za oceanem. 

Oprócz tych  wymienionych już bohaterów, prawdziwych mężów stanu, niekwestionowanych pa-
triotów walczących o niepodległość dla Polski na wszelkie sposoby – istnieli też mniej znani polity-
cy, działacze społeczni, zwykli ludzie – mieszkańcy miast, miasteczek i wsi. Należy się im wszyst-
kim cześć, bo bez nich nie byłoby dzisiejszej niepodległej Polski. 

Mają Francuzi swoje święto narodowe 14 lipca, obchodzone z pompą na Polach Elizejskich, ma-
ją swoje Amerykanie – obchodzone 4 lipca w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Sta-
nów Zjednoczonych. Cieszmy się i my, świętując swoją wolność, zwłaszcza że setna rocznica nie
zdarza się często.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Świętujmy ponad podziałami!

„Historia Polski to pasmo 
naprzemiennych wzlotów 
i upadków. Obfituje w okresy
względnej prosperity, wzrostu
znaczenia na arenie międzyna-
rodowej, ma też okresy zapaści”

Piosenkę napisałem jako drużynowy 27 KDH, mając 18 lat (muzyka
własna, 1963)

Tu znalazłem przyjaciela,
jest harcerzem, tak jak ja,

w smutku zawsze rozwesela
i pociechy słowa zna.
Zawsze blisko siebie

znajdę go w potrzebie,
odkąd przyjaźń nasza trwa.

Dobry kompan do zabawy,
na włóczęgę poprzez świat,

dzieli ze mną wszystkie sprawy,
wierny druh, najdroższy brat.

Powie: Ja pomogę!
Wiem, zaufać mogę,

bo nie rzuca słów na wiatr.

Wspólne łączą nas przygody,
obozowe łączą dni.

wspólne troski i przeszkody,
wspólne cele, każdy świt.

Znają to harcerze:
stąd się przyjaźń bierze,

ta, o której każdy śni.

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

TU ZNALAZŁEM PRZYJACIELA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Sto lat temu złożono Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego,
choć pierwsze drużyny
skautowe powstały na zie-
miach polskich już w ma-
ju 1911 roku. Ich założy-
cielem był Andrzej Mał-
kowski, który po przetłu-
maczeniu na język polski
książki Roberta Baden-P-
owella „Scouting for
boys” stał się entuzjastą i
wielkim propagatorem
ruchu skautowego. 

Wszedł w skład pierwszej Ko-
mendy Skautowej we Lwowie,
był redaktorem Scouta, działał w
licznych polskich organizacjach
młodzieżowych i niepodległo-
ściowych (Eleusis, Zarzewie, So-
kół). W tych działaniach wspie-
rała go żona Olga, autorka re-

frenu Hymnu Harcerskiego (Ra-
mię pręż, słabość krusz…).

W dniach 1-2 listopada 1918
roku w Lublinie odbył się zjazd
zjednoczeniowy organizacji
skautowych ze wszystkich trzech
zaborów. Z okazji 100-lecia Nie-
podległości twórcy polskiego
harcerstwa, Andrzej Małkowski
i Olga Drahonowska-Małkowska
zostaną pośmiertnie odznaczeni
przez prezydenta RP Orderem
Orła Białego.

Ja sam wstąpiłem do harcer-
stwa 40 lat po założeniu ZHP.
Na pierwszym swoim obozie, 27
lipca 1958 roku, złożyłem Przy-
rzeczenie Harcerskie, obchodzę
zatem jubileusz 60-lecia harcer-
skiej służby. Harcerstwo ukie-
runkowało całą moją życiową
drogę, ukształtowało moje po-
glądy, określiło zasady i ideały,
którymi się kieruję. Przeszedłem
całą harcerską drogę, od zastę-
powego, przybocznego i druży-
nowego w Zielonym Szczepie 27
KDH im. Piotra Wysockiego, ko-
mendanta Staromiejskiego Huf-
ca Wawel w Krakowie, aż po
funkcję kierownika Wydziału
Głównej Kwatery ZHP.

Potem był już Ursynów. Tu, w
1980 roku, w czasie, gdy byłem
dyrektorem pierwszego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, po-
wstał Ursynowski Szczep 277

WDHiZ, który przyjął imię Jan-
ka Bytnara Rudego, a Szkoła
przy ul. Dembowskiego imię
Aleksandra Kamińskiego.

Z okazji jubileuszu wydałem
książkę, swoistą kronikę zawie-
rającą moje wspomnienia, wier-
sze i piosenki harcerskie. Tytuło-
wą piosenkę „Mój ulubiony kolor
zielony” napisałem dla macie-
rzystego szczepu krakowskiego.
„Zielona chusta z białym oto-
kiem” to piosenka szczepu ursy-
nowskiego (obie piosenki były
już drukowane w „Passie”).

Zainteresowanych książką
proszę o bezpośredni kontakt.
Autorzy najciekawszych harcer-
skich wspomnień, którzy nade-
ślą je do redakcji, otrzymają
książkę w prezencie.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Prawdziwy
zuch z tego druha Dąbrowskiego.
Gratulujemy mu 60-letniego stażu
harcerskiego, bo Wojciech to z jed-
nej strony harcmistrz w hierar-
chicznym tego słowa znaczeniu,
ale można go też śmiało nazwać go
odwiecznym harcmistrzem jako
niezmordowanego przodownika
na niwie harców kabaretowych.
Tak trzymaj mistrzu, choć trudno
uwierzyć byś swymi popisami zdo-
łał kiedykolwiek przewyższyć ka-
baret z ulicy Wiejskiej. 

To już sto lat ZHP!

Ciekawą wystawę można
zobaczyć w Centrum Kul-
tury Wilanów. W Między-
pokoleniowym Centrum
Edukacji przy ul. Rado-
snej 11swoje prace – ma-
larstwo, grafikę, szkice
prezentuje nasz redakcyj-
ny kolega red. Mirosław
Miroński, który oprócz
pracy dziennikarskiej zaj-
muje się profesjonalnie
sztuką. 

Na wystawie każdy może zna-
leźć coś dla siebie. Obok ekspre-
syjnych grafik, będących pokło-
siem poszukiwań nowych form
wyrazu można obejrzeć pejzaże
portrety i szkice scenki miejskie
przedstawiające ludzi, w parku,
na targowisku, nad wodą. W tej
części wystawy dominują akwa-
rele, wspomagane rysunkiem.
Szkice wpisują się w rozwijający
się dynamicznie nurt – „Urban
Sketching”, czyli rysowania i ma-
lowania miasta. 

Na uwagę zasługuje lekkość i
świeżość prac. Obok tych obra-
zów znalazły się też pejzaże
olejne zwracające uwagę
oszczędnością koloru, utrzyma-
ne w charakterystycznym dla
autora nastroju. Niedopowie-
dzenia szczegółów i detali pod-
kreślają harmonię barw i synte-
tycznych form pozostawiając
widza w nastroju sprzyjającym
kontemplacji. 

Mirosław Miroński jest zna-
nym artystą z wieloletnim do-
robkiem. Należy do Grupy Arty-
stycznej Symfonia, Positive Art.

Uprawia malarstwo, grafikę ar-
tystyczną i grafikę użytkową,
współpracuje z wydawnictwa-
mi książkowymi i prasowymi,
prowadzi własne studio arty-
styczno-projektowe w zakresie
grafiki. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków Od-
działu Warszawskiego. Uczest-
niczy w życiu artystycznym sto-
licy, jak też w wielu miastach w
kraju i za granicą, czego przy-

kładem jest tegoroczne presti-
żowe wyróżnienie w 51. Mostra
Nazionale Di Pittura E 46. Pre-
mio Internazionale Di Grafica
Del Pomero. 

Jego prace znajdują się w
zbiorach muzealnych i kolek-
cjach prywatnych w kraju i za
granicą. 

Zachęcamy do obejrzenia.
Tym bardziej, że Mirek nie był-
by sobą, gdyby nie uczcił swo-
im dziełem (naszym zdaniem
arcydziełem) – stulecia odzy-
skania przez Polskę samodziel-
nego bytu.

Wśród ojców niepodległości
w 1918 byli też ludzie sztuki, ar-
tyści, którzy przyczynili się po-
przez swą twórczość do wyzwo-
lenia Polski spod wieloletniego
jarzma. Sztandarowym przykła-
dem jest słynny pianista Ignacy
Jan Paderewski, będący wielkim
orędownikiem idei przywróce-
nia Polski niepodległej. Jego po-
stawa i znacząca rola w tym za-
szczytnym dziele jest nie do
przecenienia. Na zdjęciu prezen-
tujemy portret I. J. Paderewskie-
go – właśnie pędzla Mirosława
Mirońskiego. 

R K

Miroński – Paderewskiemu
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

AANNGGIIEELLSSKKII, podstawowa,
gimnazjum, doświadczenie, 
502 583 141

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 603 440 156
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA , FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, skutecznie, 502 58 31 41

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, dom z lokatą
kapitału 770 tys. zł., 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840

sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do

wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna 1/2 

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

FFIIRRMMAA sprzątająca zatrudni
uczciwego i solidnego pana do
terenu zewnętrznego przy
budynku wielorodzinnym na
Ursynowie, okolice ul.
Poleczki/Poloneza na pół etatu.
Tel. 505 969 569

PPOODDNNAAJJMMĘĘ stanowisko
manicurzystce i fryzjerce
(zatrudnię) od 3000 zł. 
tel. 501 143 827

PPOOMMOOCC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło, dobre
warunki pracy i wynagrodzenia,
603 686 561

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek po blokach
mieszkalnych. Wypłata co tydzień.
Praca od poniedziałku do soboty w
godz. 7-15. Tel. 695 800 080

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ montera ze
zdolnościami manualnymi w
Bielawie, 22 754 46 70(71)

SSPPRRZZEEDDAAMM firmę -  Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek 780
m2 pow. użytkowej, działka 2500
m2, Serock, 501 092 950

SSPPRRZZEEDDAAMM SSPPÓÓŁŁKKĘĘ,, 
550033 003333 338855

AANNTTEENNYY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 507 153 734

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis, 
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE, remonty, 
tel. 787 231 129

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWYY
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO

505 935 627

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo,
glazura, hydraulika, 
22 240 36 56

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 
602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.
Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium, 
601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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