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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

PROMOCJA NA MARZEC!

Przy jednoczesnym wykonaniu skalingu

i piaskowania zêbów - fluoryzacja GRATIS!
(pon.-pt. w godz. 9-13, ul. Bia³ostocka 7 i ul. Targowa 2)

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondrato-
wicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022
353 06 20) i Szpitalu przy ul.
Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych,

radosnych chwil

w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyœlnoœci

¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i pracownicy

RSM „PRAGA”

dokoñczenie na str. 8

„Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³”

- Proszê ksiêdza, jak to
jest z t¹ Wielkanoc¹, dla-
czego raz obchodzimy j¹ w
marcu, a raz w kwietniu, od
czego to zale¿y i jak siê
ustala tê datê?

- Wielkanoc to œwiêto ru-
chome, nawi¹zuj¹ce do
¿ydowskiego œwiêta Paschy,
obchodzonego 14 dnia mie-
si¹ca wiosennego nissan.

S³owo Pascha pochodzi od
hebrajskiego s³owa Pesach i
oznacza „przejœcie”.

W³aœciwie by³o to œwiêto

jeszcze przedizraelskie. Pier-

wotnie nazywano tak œwiêto
strzy¿enia owiec i ofiary z ja-

gniêcia, nastêpnie œwiêto

zbioru jêczmienia i ofiary z

pierwszego przaœnego plac-
ka. PóŸniej Paschê obcho-

dzono na pami¹tkê wyjœcia

Izraelitów z Egiptu, czyli przej-

Wielkanoc jest dla chrzeœcijan najwa¿niejszym œwiêtem, upamiêtniaj¹cym Zmar-
twychwstanie Pañskie. Jezus Chrystus swoim zmartwychwstaniem potwierdzi³, ¿e jest
Bogiem, zwyciê¿y³ œmieræ, szatana i grzech. Wielkanoc to potwierdzenie obietnicy ¿ycia
wiecznego. Poprzedza j¹ Wielki Tydzieñ, stanowi¹cy okres wspominania najwa¿niej-
szych wydarzeñ z ostatnich dni Jezusa. Wi¹¿e siê z tym du¿o zwyczajów i ludowych
tradycji. Palemki, pisanki, œwiêcenie pokarmów, strzelanie po rezurekcji. Czy przygo-
towuj¹c siê do Œwi¹t zastanawiamy siê nad ich g³êbszym sensem?

O wydarzeniach ostatnich dni przed œmierci¹ Pana Jezusa, o okolicznoœciach Mêki
Pañskiej, o symbolach liturgii Triduum Paschalnego i o znaczeniu Œwi¹t Wielkanoc-
nych rozmawiamy z ks. Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej na Tarchominie.

PO¯YCZKA GOTÓWKOWA
do 85 lat

Od 1000 z³ do 50 000 z³ w 2 minuty!

tel. 022 374-26-69  Dojazd do klienta - GRATIS!

dokoñczenie na str. 2

W poprzedniej kadencji sa-
morz¹du Nowa Gazeta Pra-
ska jako pierwsza, w cyklu
artyku³ów pod tym samym ty-
tu³em, opisywa³a aferê, zwi¹-
zan¹ ze sfa³szowaniem testa-
mentu przedwojennych w³a-
œcicieli m.in. budynków przy
ul. Tykociñskiej – Florentyny
i Rocha Krzeszewskich. Dziê-
ki ówczesnej radnej Targów-
ka, Hannie Mocheckiej, uda-
³o siê doprowadziæ do prawo-
mocnego orzeczenia s¹du w
odniesieniu do testamentu,
który nagle przedstawili dale-
cy krewni by³ych w³aœcicieli,
roszcz¹c sobie prawa do
przedwojennych kamienic.

Nie zosta³a wtedy jednak do

koñca za³atwiona sprawa bu-
dynków nr 30, 38 i 40, które
podaj¹cy siê za spadkobierców

sprzedali m.in. deweloperowi.
Czêœæ tamtejszych mieszkañ

jest wykupiona, ale nie wszyst-
kie. Nic wiêc dziwnego, ¿e

Dwa testamenty cd.
mieszkañcy s¹ przera¿eni.

Powo³ali Stowarzyszenie
Mieszkañców ul. Tykociñskiej,

by walczyæ o swoje. W tym
w³aœnie pomaga im Hanna

Mochecka, która w tej kaden-

cji niestety nie jest ju¿ radn¹,
a wspiera Zastêpca Burmi-

strza S³awomir Antonik, w któ-
rego gestii le¿¹ m.in. sprawy

budynków komunalnych.
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)
tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ

NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK

SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW

DO 85 ROKU ¯YCIA!

Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)

tel. 22 425-01-60
Decyzja w 2 minuty,

pieni¹dze tego samego dnia!
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

KREDYT
GOTÓWKOWY
od 500 z³ do 50000z³

NOWO OTWARTY

SKLEP

CHEMICZNO-KOSMETYCZNY

ul. £ODYGOWA 12

ZAPRASZA!

Dwa testamenty cd.

Regularnie spotyka siê
Pan ze zdesperowanymi

mieszkañcami. Co im Pan

radzi?

Analizuj¹c sprawê rozwa-

¿amy ró¿ne procedury, zarów-
no prawne, jak i administra-

cyjne. Kluczowe znaczenie, w
mojej ocenie, ma wiêksze ni¿

dotychczas zaanga¿owanie

stron, wymienionych w testa-
mencie pani Krzeszewskiej,

która nieruchomoœci zapisa³a
g³ównie instytucjom koœciel-

nym. Moim zdaniem, niezbêd-

ne jest doprowadzenie do
podjêcia postêpowañ wzna-

wiaj¹cych ca³¹ procedurê
zwrotu nieruchomoœci, która

przecie¿ zosta³a przeprowa-

dzona na podstawie sfa³szo-
wanego dokumentu. Mo¿na

to w pierwszej kolejnoœci
przeprowadziæ administracyj-

nie, sk³adaj¹c odpowiedni

wniosek do prezydenta mia-
sta, bo dzielnica nie jest teraz

stron¹ w postêpowaniu.

Na dziœ jednak budynki

przej¹³ deweloper i wiado-
mo, ¿e chodzi mu o pieni¹-
dze. Mieszkañcy niewyku-

pionych mieszkañ oba-
wiaj¹ siê, ¿e czynsze mog¹

poszybowaæ tak, ¿e wyl¹-
duj¹ pod mostem… Tym-
czasem wiele osób na swój

koszt powymienia³o okna,
pod³ogi, po³o¿y³o np. gla-

zurê, co znacznie podnio-
s³o wartoœæ mieszkañ.

To dwie zupe³nie odrêbne

sprawy. Nowy w³aœciciel mo¿e
podnieœæ czynsze, ale zgodnie
z ustaw¹ o ochronie praw lo-

katorów nie mo¿e to przekro-
czyæ 3 proc. wartoœci odtwo-

rzeniowej w skali roku. Nie bar-
dzo wierzê w te niebotyczne
kwoty, o których mówi¹ miesz-

kañcy. W takiej sytuacji warto
za¿¹daæ podania na piœmie

wyliczeñ stanowi¹cych pod-
stawê podniesienia stawki
czynszu – to wynika z tzw. ope-

ratu „odtworzeniowego”, który
w³aœciciel powinien zrobiæ.

Oddzieln¹ spraw¹ jest
stwierdzenie – a to mo¿e zro-
biæ tylko s¹d – komu nale¿¹
siê œwiadczenia czynszowe,
bior¹c pod uwagê, ¿e testa-
ment by³ sfa³szowany.

Natomiast inwestycje poczy-
nione przez mieszkañców w

okresie, gdy budynki podlega³y

miastu,  zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym i poprzednio, i teraz pra-

wem powinny byæ uzgodnione
z w³aœcicielem budynku, a oba-

wiam siê, ¿e nikt tego nie robi³…

Wspomnia³ Pan o potrze-

bie dzia³ania w trybie admi-

nistracyjnym u prezydenta
miasta. Co to ma daæ?

Poniewa¿ s¹d uzna³, ¿e je-
dynym wa¿nym jest testament,

który przedstawi³a siostrzeni-
ca pani Krzeszewskiej, w try-

bie administracyjnym nale¿y

siê staraæ o uniewa¿nienie
transakcji, w wyniku której w³a-

œnie w trybie administracyjnym
miasto przekaza³o budynki

niew³aœciwym spadkobiercom.

O taki dokument mieszkañcy
– w mojej ocenie – powinni sta-

raæ siê w pierwszej kolejnoœci,
oczywiœcie za poœrednictwem

prawowitych spadkobierców.

Bior¹c jednak pod uwagê
fakt, ¿e te nieruchomoœci zo-
sta³y zapisane koœcio³owi, to
mieszkañcy s¹ nadal w sytu-
acji patowej…

Dla mnie doœæ dziwny jest

niezwykle powolny tryb postê-
powania w tej sprawie. Te insty-

tucje powinny spadek przej¹æ

lub siê go zrzec. Tymczasem
nie widaæ wielkiego zaintereso-

wania, a to w³aœnie prawowici
w³aœciciele mog¹ rozwi¹zaæ

problem mieszkañców, bo to oni

powinni niezale¿nie wyst¹piæ o
uniewa¿nienie transakcji.

Kogo jednak uznaæ za
prawowitego w³aœciciela?

Teraz toczy siê postêpowa-
nie o uznanie za jedyny i w³a-
œciwy testament tego, który
przedstawi³a siostrzenica
pani Krzeszewskiej. Co praw-
da, ¿ona pana Krzeszewskie-
go twierdzi, ¿e dysponuje
jeszcze innymi dokumentami,
potwierdzaj¹cymi, ¿e ten
maj¹tek zosta³ w³aœnie im
zapisany, ale nikt ich nie wi-
dzia³. To stwierdzenie by³oby

Rozmowa z Zastêpc¹ Burmistrza S³awomirem Antonikiem
œmieszne, gdyby na tym nie
cierpieli mieszkañcy. Czemu
s³u¿y³o pos³ugiwanie siê fa-
³szywym dokumentem, gdy w
posiadaniu by³y wiarygodne?

W jakim jesteœmy punkcie?

Werdykt s¹du, ¿e testament,

którym pos³ugiwa³ siê przejmu-
j¹cy od Prezydenta Miasta Sto-

³ecznego Warszawy nierucho-
moœci jest sfa³szowany - jest

ostateczny. Obecnie s¹d bada

prawid³owoœæ drugiego, niesfa-
³szowanego testamentu. Ponie-

wa¿ zapowiedziano wniesienie
apelacji do orzeczenia s¹du I in-

stancji, do czasu ostatecznego

rozstrzygniêcia mieszkañcy po-
winni poprosiæ s¹d zarówno o

weryfikacjê stawki czynszu, jak
i okreœlenie, komu maj¹ go p³a-

ciæ. Moim zdaniem najlepszym

rozwi¹zaniem jest, póki co,
utworzenie konta depozytowe-

go. Wiem, ¿e czêœæ mieszkañ-
ców p³aci, a czêœæ - nie. Ci ostat-

ni mog¹ potem mieæ k³opot.

W wiêkszoœci mieszkaj¹

tam osoby starsze. Czy

konkretnie wskazywa³ im
Pan, co maj¹ robiæ?

Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e
zawi¹zano Stowarzyszenie.
Dziêki temu jest podmiot re-
prezentuj¹cy. Sugerowa³em
jego przedstawicielom, z któ-
rymi jestem w sta³ym kontak-
cie, ¿e warto zasiêgn¹æ po-
rady u prawników, wyspecja-
lizowanych w takich spra-
wach. Radcy prawni urzêdu
te¿ im pomagaj¹, ale nie s¹
specjalistami w tej dziedzinie.

Czy radni z tego terenu

w³¹czyli sie do pomocy?

Obecni? Nic mi o tym nie
wiadomo. Aktywna jest by³a
radna, czyli pani Mochecka.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Zdrowych,
spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych
i radosnych chwil

w rodzinnym gronie
¿yczy

Platforma Obywatelska

Praga Pó³noc

Od wielu tygodni piszemy o niezwykle trud-
nej sytuacji, w jakiej znalaz³ siê Szpital Pra-
ski. Przypomnijmy, ¿e chodzi o wstrzymanie
budowy dawno oczekiwanego pawilonu A2,
który mia³ daæ temu ponad 200-letniemu szpi-
talowi szanse na odbicie siê od dna. Decyzj¹
El¿biety Wierzchowskiej, dyrektor Biura Poli-
tyki Zdrowotnej miasta, budowa, która ju¿ wy-
sz³a spod ziemi, zosta³a wstrzymana. Na zdjê-
ciu (powy¿ej) widaæ prace, zwi¹zane z tech-
nologicznym zabezpieczeniem budowy. Szpi-
tal czekaj¹ wysokie kary umowne, jeœli Urz¹d
Zamówieñ Publicznych uzna, ¿e nie zosta³y
dope³nione procedury przetargowe.

Szpital Praski jest szpitalem miejskim. Dla-
tego o tutejszej sytuacji mia³a dyskutowaæ
Komisja Zdrowia Rady Warszawy, której opi-
nia mog³a mieæ wielkie znaczenie dla tego,
co bêdzie siê dzia³o dalej.

Komisja liczy 11 cz³onków – radnych Rady
Warszawy. Jej przewodniczacy Bartosz Do-
miniak (LiD) dwukrotnire próbowa³ j¹ zwo³aæ:
3 i 6 marca. Niestety, za ¿adnym razem nie
by³o kworum. 3 marca przyszli: Bartosz Do-
miniak, Zbigniew Cierpisz, Mieczys³aw Król i
Alicja ̄ ebrowska (wszyscy z PiS) oraz Pawe³

Skandal w Komisji Zdrowia
Rady Warszawy

Lech  (PO). 6 marca byli: Bartosz Dominiak,
Zbigniew Cierpisz, Agnieszka Kuncewicz
(LiD) oraz Alicja ̄ ebrowska.Co oczywiste, nie
by³o sensu prowadziæ obrad komisji w sytu-
acji, gdy jej opinia nie by³aby wi¹¿¹ca dla
Rady Warszawy.

Takie zachowanie radnych, przez nas wy-
branych, jest skandaliczne. Byæ mo¿e taki lek-
cewa¿¹cy stosunek wynika z faktu, ¿e obec-
nie za udzia³ w komisjach radni nie dostaj¹
oddzielnego wynagrodzenia?

Dlatego podajemy listê “wielkich nieobecnych”.

Powtórzymy j¹ przed nastêpnymi wyborami.

Czêsto warto o takich sprawach pamiêtaæ.

Nie by³o:

Marcina Hoffmana (PO) – wiceprzewodni-
cz¹cego (!) komisji,
Andrzeja Golimonta (LiD),

Jolanty Gruszki (PO),

Doroty Lutomirskiej (PO),

Aleksandry Sheybal-Rostek (PO).

Nie sposób uwierzyæ, ¿e wszyscy nagle tak
ob³o¿nie zachorowali, ¿e w ¿aden sposób nie
mogli siê pojawiæ i to w tak niezwykle trudnej
sytuacji.                                                     (T)

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Grzegorz Zawistowski

Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Krzysztof Bugla

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Bródno

maj¹ zaszczyt zaprosiæ na promocjê ksi¹¿ki

„CMENTARZ BRÓDNOWSKI”
wydan¹ przez Bibliotekê Publiczn¹

w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Spotkanie odbêdzie siê  27 marca 2008 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20.

Zrealizowano w ramach Programu

Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

og³oszonego przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

dokoñczenie ze str. 1



nowa gazeta praska 3

GOTÓWKA do 80 000 z³
Na oœwiadczenie do 10 000 z³
KONSOLIDACJA Po³¹cz wszystkie
kredyty w jedn¹ mniejsz¹ ratê
Bez BIK (do 15 000)

DU¯A przyznawalnoœæ, nie pobieramy op³at
Agencja Finansowa ul. Dru¿backiej 8 lok. 2 (od Potockiej)

tel. 022 357 70 45, 0503 897 009

KREDYTY
√√√√√

√√√√√

√√√√√

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.pustygrob.pl
ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Zabiegani warszawiacy licz¹ ka¿d¹ zaoszczêdzon¹ minutê, I nagle
dowiadujemy siê, ¿e w „Optokanie” po zamówieniu okularów mo¿na
je odebraæ ju¿ po 30 minutach.

Wykonanie okularów w zaledwie 30 minut od chwili z³o¿enia zamówienia jest
naszym ogromnym sukcesem. Uwa¿am, ¿e naprawdê jest siê czym pochwaliæ. Tak
krótki czas wykonania niezwykle przecie¿ precyzyjnej pracy to wed³ug mnie, praw-
dziwy „krok milowy” w dziedzinie techniki optycznej.

Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e prawid³owe wykonanie
okularów wymaga niezwykle dok³adnych pomiarów oraz precyzji, o
czym Pan przed chwil¹ wspomnia³. Czy zatem ten „milowy krok” i
œciganie siê z czasem nie odbija siê na dok³adnoœci wykonania?

Dziêki naszemu sprzêtowi oraz niezwykle zgranemu i kompetentnemu zespo-
³owi pracowników wykonujemy okulary w tak krótkim czasie. Musimy walczyæ o
ka¿d¹ minutê, bo s¹ to zaoszczêdzone minuty naszych klientów.

W naszym Centrum Optyki Okularowej „Optokan” specjalnie dla Pañstwa urz¹-
dziliœmy wygodnie salê, a w poczekalni mo¿na obejrzeæ TV czy poczytaæ prasê.
Równie¿ dla Pañstwa przez ca³y czas pracy zak³adu przyjmuj¹ lekarze okuliœci,
aby Ka¿dy móg³ otrzymaæ fachow¹ poradê bez zbêdnych skierowañ wystawania
w kolejce w przychodniach.

Lata praktyki sprawi³y, ¿e masz personel jest rzeczywiœcie œwietnie przeszkolony.
Bez trudu potrafimy pomóc w doborze odpowiednich opraw, uwzglêdniaj¹c wszystkie
wymagania klientów. Dysponujemy zdecydowanie najwiêkszym w Warszawie wybo-
rem oprawek (ponad 2500) i dlatego zawsze jesteœmy gotowi pomóc Pañstwu w pod-
jêciu tak trudnej decyzji, jak dobranie odpowiednich okularów. Od chwili ich wybrania
do otrzymania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. Pod tym wzglêdem ¿adna inna
firma nie jest w stanie nam dorównaæ. Œmieszy ju¿ has³o „Okulary w 1 godzinê”, któ-
rym reklamuj¹ siê niektóre zak³ady, równie¿ te zagraniczne. Œwiadczy to przecie¿
jedynie o tym, ¿e firmy dysponuj¹ przestarza³¹ technologi¹. „Optokan” wyprzedzi³
wszystkie inne zak³ady nie o krok, ale o ca³e pó³ godziny. Dla naszego Centrum liczy
siê przede wszystkim jakoœæ wykonania naszych okularów. D¹¿enia do najlepszej, œwia-
towej jakoœci sprawi³o, i¿ sprowadziliœmy sprzêt optyczny najnowszej technologii. St¹d
w³aœnie czas oczekiwania na okulary móg³ zostaæ skrócony do 30 minut.

Proszê zatem o wyjaœnienie, na czym polega nowoczesnoœæ „Optokanu”?
W dobie komputeryzacji równie¿ maszyny optyczne w naszym zak³adzie stero-

wane s¹ przez komputery. Poniewa¿ komputery pomagaj¹ w pracy technikowi,
mo¿emy poszczyciæ siê niezwykle starannym i precyzyjnym wykonaniem okula-
rów. Ju¿ samo badanie wzroku, je¿eli zechc¹ Pañstwo z niego skorzystaæ, bêdzie
badaniem optycznym oraz komputerowym. Dziêki temu ju¿ okreœlenie wady wzro-
ku jest niezwykle dok³adne. W naszym Centrum posiadamy te¿ unikalny w skali
kraju, sterowany przy pomocy komputera dioptromierz z automatycznym odczy-
tem, na którym oczywiœcie wynik pomiaru jest natychmiastowy. Sprzê¿one z kom-

puterem szlifierki pozwalaj¹ na szlifowanie szkie³ z dok³adnoœci¹ do piêciu

setnych milimetra. Na innym sprzêcie nie mo¿na uzyskaæ takiej dok³adnoœci. A
przecie¿ precyzyjne wykonanie szkie³ i prawid³owe obsadzenie ich w wybranych
przez klienta oprawach jest niezwykle wa¿ne.

Przyznam, ¿e kilkakrotnie zdarzy³o mi siê rozmawiaæ z ludŸmi skar¿¹cymi
siê na niewygody podczas noszenia okularów. Co mo¿e byæ tego przyczyn¹?

W³aœnie dok³adnoœæ wykonania okularów przes¹dza o komforcie korzystania z
nich. Niezwyk³a skrupulatnoœæ przy rozpoznawaniu wady wzroku, a póŸniej dobór
i wykonanie odpowiednich szkie³ s¹ bardzo wa¿ne. Wykonanie okularów to, po-
wiedzia³bym, koronkowa robota. Z³y rozstaw œrodków optycznych, niezachowanie
k¹tów cylindrów, a nawet z³e dobranie opraw nie tylko na z³e widzenie, ale tak¿e
gorsze samopoczucie.

Zdo³a³am siê zorientowaæ, ¿e precyzja pracy w „Optokanie” to nie
tylko najnowszy sprzêt, ale równie¿ dobra organizacja firmy. Co
wed³ug Pana, zdecydowa³o o sukcesie „Optokanu”?

Moim zdaniem wszystkie czynniki w równej mierze przyczyni³y siê do sukcesu
firmy. Japoñski sprzêt pozwala na uzyskanie doskona³ej jakoœci. Wydajnoœæ ma-
szyn pozwala byæ pewnym, ¿e poczynione przez nas zobowi¹zania wykonania
okularów w 30 minut bêdzie dotrzymane. Magazyn szkie³, który mieœci siê przy
naszym Centrum przechowuje oko³o 95 procent potrzebnych szkie³. Dziêki temu
klient nie musi czekaæ na ich sprowadzenie. I znowu wyjaœni³em nastêpny czynnik
pozwalaj¹cy wykonywaæ okulary w 30 minut. Jedynie na szk³a specjalne klient
musi poczekaæ. Nie mogê pomin¹æ milczeniem równie¿ tego, ¿e terminowoœæ to
zas³uga sprawnej i dobrze przygotowanej obs³ugi.

Myœla³am, ¿e owe 30 min. to jedynie has³o reklamowe, maj¹ce na
celu zdystansowanie innych zak³adów o choæby pó³ godziny. Jak
s³yszê Centrum Optyki Okularowej „Optokan” nie walczy o klienta
przy pomocy hase³ reklamowych.

Podkreœlê jeszcze raz, ¿e zrobienie okularów w pó³ godziny to dla nas du¿e
osi¹gniêcie. Nasze Centrum walczy o klienta, szanuje jego gust i czas. W tej walce
wygrywamy z firmami zachodnimi. Przecie¿ Polakom nie wystarczy ju¿ tylko ety-
kieta, ¿e coœ jest zachodnie. Rynek polski ma coraz wiêksze oczekiwania i rodacy
potrafi¹ odró¿niæ produkt dobrej jakoœci od wyrobu nienajlepszego, wykonanego
na gorszym sprzêcie. Proszê mi wierzyæ, to naprawdê widaæ. Dlatego cieszê siê, ¿e
istnieje na rynku tak du¿o konkurencja, nawet zak³adów zagranicznych. Dziêki
temu mo¿ecie Pañstwo porównaæ i zobaczyæ, co jest lepsze.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Okulary na jednej nodze
XX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dorobek XX sesji, 5 mar-
ca, to dwie uchwa³y, przyjête
jednomyœlnie.

20 g³osami pozytywnie za-
opiniowano propozycjê  prze-
kszta³cenia Szko³y Podstawo-
wej nr 58 im. Tadeusza Gaj-
cego przy ul. Mieszka I7 w Ze-
spó³ Szkolno-Przedszkolny nr
4 im. Tadeusza Gajcego.
Zmiana nazwy nale¿y do
kompetencji Rady Warszawy.

Drug¹ uchwa³ê, o zmianach
za³¹cznika dzielnicy Targówek
do bud¿etu m.st. Warszawy na
rok 2008, wczeœniej pozytyw-
nie zaopiniowa³o 6 komisji. Na
sesji, w g³osowaniu, popar³o
23 radnych. Uchwa³ê przyjêto
wraz z autopoprawk¹ zarz¹du,
zg³oszon¹ na pocz¹tku sesji.
Dotyczy ona zwiêkszenia kwo-
ty na modernizacjê biblioteki
przy ul. Œw. Wincentego 85
oraz na modernizacjê antresoli
p³ywalni na si³owniê w OSiR –
z 500 000 z³ na 665 000 z³.
Oba tytu³y inwestycyjne by³y
w WPI.

Dziêki dobremu wykonaniu
planu dochodów i planu wydat-

Zgodnie o zmianach
ków inwestycyjnych w r. 2007
dzielnica Targówek dosta³a od
miasta II czêœæ „bonusa” na rok
2008 – 3 208 000 z³.

Dodatkowe œrodki zostan¹
wykorzystane m.in. na wyre-
montowanie ci¹gów pieszo-
jezdnych wzd³u¿ ul. Or³ow-
skiej; zwiêkszenie œrodków na
remont adaptacyjny w budyn-
ku SP 298; przedsiêwziêcia
artystyczne i kulturalne; zwiêk-
szenie œrodków na budowê
stacji wody oligoceñskiej przy
ul. Poborzañskiej i Boles³a-
wieckiej; budowê boisk przy
ul. Remiszewskiej w ramach
programu „Moje boisko Orlik
2012”; termomodernizacjê bu-
dynku przy ul. Bie¿uñskiej 1;
wykonanie przy³¹czy wodo-
ci¹gowych przy ul. Smoleñ-
skiej 70 i Z³otopolskiej 15a.

W ramach „Interpelacji i
wniosków” przewodnicz¹cy
rady Zbigniew Poczesny po-
informowa³ o powo³aniu ze-
spo³u ds. rozpatrzenia statu-
tu dzielnic; w sk³ad zespo³u
wejdzie po dwóch przedsta-
wicieli ka¿dego klubu.       K.

♦ ju¿ od 350 z³ dochodu

♦ wysokie kwoty na dowód
♦ bez zaœwiadczeñ z US i ZUS

♦ bez porêczycieli

Warszawa-Bródno
ul. Kondratowicza 25 (Ip)

tel.: (022) 675 13 01

tel. kom.: 0512 255 742

0501 627 056

KREDYTY

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

OdpowiedŸ ZDM: Uprzejmie informujê, ¿e w momencie
skierowania do ZDM Pañskiej wiadomoœci, szlaban blokuj¹-
cy ul. Bia³o³êck¹ by³ zdemontowany i znajdowa³ siê w depo-
zycie Pogotowia Drogowego ZDM.

Informujê jednoczeœnie, ¿e przedmiotowa droga wesz³a w
zarz¹d ZDM 1 stycznia 2003 r. z nieuregulowanym stanem
w³asnoœci jednej z dzia³ek znajduj¹cych siê pod drog¹. Re-
gulowanie kwestii stanu w³asnoœci tej dzia³ki le¿y w chwili
obecnej w gestii Biura Gospodarowania Nieruchomoœciami
m.st. Warszawy, do którego ZDM skierowa³ w tej sprawie pi-
smo, zaœ przed 2003 r. nale¿a³o do Gminy Bia³o³êka.

Informujê te¿, ¿e  ZDM nie posiada kompetencji w zakre-
sie ustalania sprawcy blokowania drogi, zaœ wszczêcie pro-
cedury administracyjnej na podstawie domniemania spraw-
cy bêdzie bezskuteczne. Dlatego te¿ Zarz¹d Dróg Miejskich
zwróci³ siê o pomoc do Policji i Stra¿y Miejskiej, które oprócz
asysty na miejscu, nie podjê³y ¿adnych czynnoœci zmierzaj¹-
cych do ustalenia sprawcy jak równie¿ odblokowania drogi.

Zarz¹d Dróg Miejskich w granicach prawa podejmowaæ
bêdzie dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania przejezd-
noœci interesuj¹cej Pana drogi.

Z wyrazami szacunku
Agata Choiñska

Wydzia³ Informacji i Promocji ZDM

Istotnie, szlaban zosta³ usuniêty po 5 dniach blokowania
drogi!. Jednak z uwagi na usuniêcie szlabanu osoba blokuj¹-
ca drogê wysypa³a na œrodku drogi ha³dê ziemi uniemo¿li-
wiaj¹ca przejazd. Sytuacja z punktu widzenia mieszkañców
nie uleg³a zmianie. Rozwi¹zanie problemu nie polega na usu-
waniu skutków,  ale przyczyny problemu.

Jakie konsekwencje ponios³a osoba nielegalnie blokuj¹ca
drogê?! Czy ZDM zamierza i kiedy rozwi¹zaæ problem tego
odcinka Bia³o³êckiej od strony prawnej?

Piotr Jaworski
Radny Dzielnicy Bia³o³êka

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeñ.
redakcja

Po alarmie radnego
W poprzednim wydaniu NGP opublikowaliœmy list

radnego dzielnicy Bia³o³êka Piotra Jaworskiego
nt. szlabanu blokuj¹cego drogê ul. Bia³o³êckiej.

Radny skierowa³ pytanie tak¿e do ZDM. Oto efekty.

Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych „Troska” istnieje od
2004 roku. W tym czasie przeprowadziliœmy wiele akcji, dziê-
ki którym dotarliœmy z pomoc¹ do tysiêcy mieszkañców War-
szawy. Jednym ze sztandarowych projektów, jakie prowadzi-
my, jest Bezp³atny Punkt Porad Prawnych. Porady udzielane
s¹ 5 dni w tygodniu, ka¿dy kto do nas przyjdzie zostanie wy-
s³uchany, a wspó³pracuj¹cy z nami prawnicy udziel¹ fa-
chowej pomocy. Do tej pory w naszej siedzibie przy ul. Sêko-
ciñskiej 5, udzieliliœmy ponad 5000 porad prawnych.

Dziêki naszym staraniom 27 marca otwieramy nowy lokal
przy ul. Darwina 3a, dziêki któremu bêdziemy mogli dotrzeæ
z pomoc¹ do jeszcze wiêkszej liczby potrzebuj¹cych.
Biuro Stowarzyszenia: ul. Sêkociñska 5, 02-313 Warszawa

tel. 022 659 21 25, 0502 587 232

e-mail: troska@onet.eu, www.troska.com.pl

Nr KRS: 0000222220, REGON: 140206612, NIP: 5262814048
Rach: ING Bank Œl¹ski, O/Warszawa Grójecka 186,

nr: 73 1050 1025 1000 0022 8738 4875
ORGANIZACJA PO¯YTKU PUBLICZNEGO

Magdalena Dziopa

Wiceprezes TIS TROSKA

Nowe Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 371-91-81

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)

Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

Punkt Porad Prawnych
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Program „Otwarte obiekty sportowe” dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w dzielnicy Bia³o³êka

W³adze Dzielnicy Bia³o³êka serdecznie zapraszaj¹ wszystkie dzieci i m³odzie¿
szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach
programu „Otwarte Obiekty Sportowe” oraz „Sportowa Bia³o³êka” w terminie
od 14 stycznia do 14 czerwca 2008 roku.
Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ
pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych - dzieci i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach:
pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych.

Zajêcia sportowe prowadzone w programie maj¹ charakter otwarty,
ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.

Miejsca prowadzenia zajêæ:  * O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej
dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez Pañstwa szkole.

OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE - BIA£O£ÊKA
1. Szko³a Podstawowa nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65

Dyscypliny: pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na

- Poniedzia³ek w godz. 15.10-18.30
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Wtorek w godz. 13.30-15.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Œroda w godz. 12.35-16.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Czwartek w godz. 15.10-17.40
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81

2. Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10

Dyscypliny: pi³ka no¿na, lekkoatletyka

- Poniedzia³ek w godz. 16.20-18.10 i 16.00-21.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Wtorek w godz. 20.00-21.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Czwartek w godz. 14.30-17.30 i 14.00-18.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Pi¹tek w godz. 15.15-18.15
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48

3. Szko³a Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3

Dyscypliny: pi³ka siatkowa

- Poniedzia³ek w godz. 14.40-16.40
Instruktorzy: Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Wtorek w godz. 15:30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 23 811-40-07
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Czwartek w godz. 15.30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 022 811-40-07
- Sobota w godz. 9.30-12.30
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07

4. Gimnazjum nr 121, ul. P³u¿nicka 4

Dyscypliny: pi³ka rêczna

- Poniedzia³ek w godz. 17.00-20.00
Instruktorzy: Krzysztof Gronowski, tel. 022 811-26-08
- Wtorek w godz. 13.30-18.30
Instruktorzy: Dorota S³omiñska, tel. 022  811-26-08
- Œroda w godz. 16.00-19.00
Instruktorzy: Ewa Biñkowska, tel. 022 811-26-08
- Czwartek w godz 15.15-19.15
Instruktorzy: Agnieszka Œwidziñska, tel. 022 811-26-08

5. Gimnazjum nr 122, ul. Van Gogha  1

Dyscypliny: koszykówka, pi³ka siatkowa

- Poniedzia³ek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Wtorek w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80
- Œroda w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Czwartek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski, tel. 022 884-43-80
- Pi¹tek w godz. 15.00-17.00 i 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80

KUPIÊ:
- stare zdjêcia i pocztówki
- zdjêcia artystyczne
- autografy
- listy
- rêkopisy
- dawne opakowania
  do bi¿uterii

GALERIA BLANKA

ul. Senatorska 11

tel. 0515-090-829

lub 022 826-62-32

Dym papierosowy zawiera
ponad 4 000 substancji che-
micznych, w tym a¿ 40 zwi¹z-
ków rakotwórczych. Wdycha-
nie dymu tytoniowego, czyli
bierne palenie, jest równie nie-
bezpieczne jak samo palenie.
Boczny strumieñ dymu tytonio-
wego zawiera 35 razy wiêcej
dwutlenku wêgla i 4 razy wiê-
cej nikotyny ni¿ dym wdycha-
ny przez aktywnych palaczy.

Wdychanie bocznego stru-
mienia dymu tytoniowego
zwiêksza ryzyko wyst¹pienia
raka p³uc o 20-30 % i choroby
niedokrwiennej serca o 25-30%
u osób niepal¹cych. Bierne
palenie zwiêksza ryzyko zwy-
rodnienia plamki ¿ó³tej (AMD),
jednej z najczêstszych przy-
czyn utraty wzroku u osób w
wieku podesz³ym. Bierne pale-
nie w trakcie ci¹¿y mo¿e byæ
równie toksyczne dla p³odu, jak
palenie czynne przez ciê¿arn¹.
Zarówno palenie bierne, jak i
czynne przez ciê¿arn¹ prowa-
dzi do podobnej liczby mutacji
w materiale genetycznym p³o-
du. Uszkodzenia te maj¹ wp³yw
na ca³e przysz³e ¿ycie dziecka,
nie wykluczaj¹c zachorowania
na nowotwór.

Palenie uszkadza DNA plem-
ników, które mog¹ byæ dziedzi-
czone przez dzieci palaczy w
postaci wad genetycznych.

W Polsce pali oko³o 40 pro-
cent mê¿czyzn i blisko 25 pro-
cent kobiet, a tylko w Warsza-

wie codziennie umiera z tego
powodu 18 osób. Palenie ty-
toniu jest jedn¹ z najwa¿niej-
szych przyczyn wysokiej
przedwczesnej umieralnoœci
w naszym kraju. Szacuje siê,
¿e co roku powy¿ej 50 tys.
zgonów ma bezpoœredni
zwi¹zek z negatywnymi skut-
kami palenia tytoniu, a wspó-
³czynniki umieralnoœci na
choroby odtytoniowe nale¿¹
do najwy¿szych w Europie.

Osoby niepal¹ce stanowi¹
70% polskiego spo³eczeñ-
stwa, jednak s¹ skazane na
wdychanie dymu nikotynowe-
go w miejscach publicznych,
jakim jest przystanek autobu-
sowy czy tramwajowy.

W listopadzie 1995 r. dosz³o
do uchwalenia pierwszej usta-
wy o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami palenia tytoniu.
Ustawa ta, bêd¹ca jedn¹ z naj-
nowoczeœniejszych w Europie,
podobnie jak ustawa z 2001
roku o ca³kowitym zakazie re-
klamy tytoniu, by³a du¿ym suk-
cesem przeciwników palenia.
Uchwalenie powy¿szych
ustaw wci¹¿ jednak nie rozwi¹-
zuje problemu nikotynowego.

Rada gminy (obecnie m.st.
Warszawy) na podstawie art.
40 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym mo¿e tworzyæ na obsza-
rze gminy akty prawa miejsco-
wego, miêdzy innymi w zakre-
sie zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urz¹-
dzeñ u¿ytecznoœci publicznej.
Rada mo¿e tak¿e wydawaæ
przepisy porz¹dkowe, w za-
kresie nieuregulowanym w od-
rêbnych ustawach lub innych
przepisach powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych, jeœli jest to nie-
zbêdne dla ochrony ¿ycia lub
zdrowia obywateli. Przepisy
porz¹dkowe mog¹ przewidy-
waæ - za ich naruszenie - karê
grzywny wymierzon¹ w trybie
i na zasadach okreœlonych w
prawie o wykroczeniach.

Na wprowadzenie stref
wolnych od dymu tytoniowe-
go samorz¹dom gminnym
pozwala równie¿ ustawa z 9
listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych. Na podstawie
art.1 ustawy, organy admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹du
terytorialnego s¹ obowi¹zane
do podejmowania dzia³añ
zmierzaj¹cych do ochrony
zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu oraz mog¹
wspieraæ w tym zakresie
dzia³alnoœæ medycznych sa-
morz¹dów zawodowych, or-
ganizacji spo³ecznych, funda-
cji, instytucji i zak³adów pra-
cy, a tak¿e wspó³dzia³aæ z ko-
œcio³ami i innymi zwi¹zkami
wyznaniowymi, zaœ art. 3,
pkt.1 mówi, i¿ ochrona zdro-
wia przed nastêpstwami u¿y-
wania tytoniu powinna byæ re-
alizowana miêdzy innymi po-
przez ochronê prawa niepal¹-
cych do ¿ycia w œrodowisku
wolnym od dymu tytoniowego.

Wed³ug sonda¿u przepro-
wadzonego na zlecenie Pol-
skiego Radia przez instytut
badawczy Pentor Research
International, zakazu palenia
w miejscach publicznych
chce ponad 76% Polaków.

Z mo¿liwoœci, jakie daj¹
ustawy, skorzysta³o ostatnio
kilka miast Polski. Zakaz pa-
lenia na przystankach wpro-
wadzi³y u siebie m.in. Rze-
szów, Bielsko-Bia³a, Gdañsk,
Lublin, Elbl¹g, Poznañ, a 26
czerwca 2007 r. Rada Miejska
miasta £odzi. Pierwszy by³ To-
ruñ, który taki zakaz ustano-
wi³ 10 lat temu. Kolejnym mia-
stem ma byæ Szczecin.

Uwa¿am, ¿e Warszawa nie
powinna byæ pod tym wzglê-
dem gorsza od innych miast
Polski. 28 marca bie¿¹cego
roku z³o¿y³em do Biura Rady
m.st. Warszawy projekt
uchwa³y zakazuj¹cej palenia
tytoniu na przystankach ko-
munikacji miejskiej oraz pla-
cach zabaw dla dzieci

Pragnê podkreœliæ, i¿ zakaz
palenia tytoniu na przystan-
kach komunikacji miejskiej i
placach zabaw dla dzieci nie
jest walk¹ z osobami pal¹cy-
mi. Proponowana uchwala
staje w obronie 70% nasze-
go spo³eczeñstwa i jednocze-
œnie przybli¿a Polskê do stan-
dardów i polityki antynikoty-
nowej obowi¹zuj¹cej w wiêk-
szoœci krajów europejskich.

Palaczy nale¿y uœwiada-
miaæ, informowaæ o istniej¹-
cych zagro¿eniach, nama-
wiaæ do rzucenie palenia, a
wtedy kiedy trzeba, tak¿e za-
kazywaæ palenia tytoniu w

Zakaz palenia tytoniu na przystankach
komunikacji miejskiej oraz placach zabaw dla dzieci

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 04.03.2008 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc
przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni
wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy stanowi¹-
cy w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony do
sprzeda¿y na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
gruntu - w drodze bezprzetargowej.

OG£OSZENIE

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

miejscach, w których nara-
¿aj¹ innych na szkodliwe
dzia³anie nikotyny.

Zbigniew Cierpisz
radny m.st. Warszawy

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY
zgodnie

z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 18 kwietnia 2008 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat )
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI

U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu od dnia

19 marca wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11 Listopada 13/15
i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ
tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159
lub u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.
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Spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych
z dala od codziennych trosk i k³opotów

w imieniu wszystkich cz³onków SLD Praga Pó³noc
i radnych koalicji Lewica i Demokraci

¿yczy

Przewodnicz¹cy SLD Praga Pó³noc, Radny m.st. Warszawy
Sebastian Wierzbicki

Lokatorzy dostali propozy-

cje mieszkañ zastêpczych.

Za chwilê budynek bêdzie w
ca³oœci do dyspozycji Mu-

zeum – powiedzia³a burmistrz
Pragi Pó³noc Jolanta Koczo-
rowska - Chcemy, by  by³o to

miejsce, które integruje; by
mówiono „Nasze Muzeum”.

 Wszystkie prace remonto-
we i adaptacyjne wykonywa-
ne bêd¹ wed³ug wytycznych
sto³ecznego konserwatora
zabytków. Rozpisany zosta-
nie otwarty konkurs  na aran-
¿acjê przestrzeni architekto-
nicznej i ekspozycyjnej.

Nasze Muzeum
Zapraszamy do wspó³pracy w tworzeniu przysz³ej eks-

pozycji Muzeum Warszawskiej Pragi – to najwa¿niejsze

przes³anie uroczystego otwarcia, 12 marca, tymczasowej
siedziby Muzeum przy ul. Targowej 45. Uczestnicy uroczy-

stoœci obejrzeli miejsce, gdzie za dwa lata rozpocznie dzia-
³alnoœæ Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddzia³ Muzeum

Historycznego m.st. Warszawy. Zarz¹dzeniem prezydenta

stolicy, Muzeum uzyska³o lokalizacjê w zabytkowych obiek-
tach na terenie posesji przy ul. Targowej 50/52. S¹ to 3

kamienice (jedna z nich to najstarszy murowany dom
mieszkalny na Pradze) oraz oficyna z pozosta³oœciami

domu modlitwy. Na podwórku króluje dorodny klon.

Przewidywany koszt ada-
ptacji 3 budynków na mu-
zeum oraz modlitewni to ok.
30 mln z³. Na ty³ach muzeum
powstanie zaplecze z sal¹
konferencyjn¹, miejscem na
warsztaty edukacyjne i re-
stauracj¹. Zapowiedzi¹ im-
prez muzycznych by³, towa-
rzysz¹cy uroczystoœci 12
marca, koncert kapeli „Ró¿yc
Orchestra”.

Muzeum Warszawskiej Pra-
gi kierowaæ bêdzie Jolanta Wi-
œniewska, wspomagana przez
Janusza Sujeckiego i Wies³a-
wê Wideryñsk¹, odpowie-
dzialn¹ za sprawy promocji.

Patronat merytoryczny
nad placówk¹ bêdzie mia³o
Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy.

Jolanta Wiœniewska ma
doœwiadczenie z pracy w Mu-
zeum Woli, gdzie zajmowa³a
siê histori¹ rodzin, spo³eczno-
œci narodowych i wyznanio-
wych. Co przyci¹gnê³o j¹ na
Pragê? „Wa¿ne by³o to, ¿e tu
przetrwa³a prawdziwa War-
szawa: kwarta³y domów i ulic

oraz ludzie – ci¹g³oœæ zacho-
wana bardziej ni¿ na lewym
brzegu. Wola i Praga mia³y
wiele wspólnego jako dzielni-
ce peryferyjne, przyci¹gaj¹ce
osoby, które chcia³y czegoœ
dokonaæ, robiæ interesy lub
karierê. Bardzo wa¿na jest te¿
ró¿norodnoœæ kulturowa, bli-
skie kontakty spo³ecznoœci
narodowych i wyznaniowych,
symbolizowane s¹siedztwem
synagogi, koœcio³a i cerkwi. To
oblicze Pragi wydaje mi siê
atrakcyjne. Warto tu praco-
waæ. Wa¿nym zadaniem jest
zachowanie i chronienie pa-
mi¹tek. Z takich zbiorów po-
wstanie bank historii rodzin
praskich – dla nastêpnych
pokoleñ. Praga siê zmienia.
Warto zachowaæ elementy jej
klimatu.”

Mieszkañców Pragi, a tak-
¿e osoby, które wczeœniej
zwi¹zane by³y z t¹ czêœci¹
miasta, organizatorzy Mu-
zeum Warszawskiej Pragi za-
chêcaj¹ do przekazywania pa-
mi¹tek (fotografii, dokumen-
tów, przedmiotów) zwi¹za-
nych z Prag¹. Jeœli w³aœcicie-
lowi trudno rozstaæ siê z pa-
mi¹tk¹, zostanie ona skopio-
wana. Pracownicy Muzeum
oczekuj¹ na dary w ka¿dy
czwartek w godz. 15 – 18 w
siedzibie przy ul. Targowej 45.

 W kwietniu rozpocznie siê
akcja zbierania wspomnieñ, z
których powstanie Archiwum
Historii Mówionej. Wys³annik
Muzeum wys³ucha chêtnych
we wskazanym przez nich
miejscu. Zg³oszenia  przyjmo-
wane s¹ telefonicznie pod
numerem 022 741-31-97 do
godz. 15.                            K.

Pierwszym urodzonym tu
przychówkiem by³o pekari i
dwa lwy.

Do 1939 roku powsta³y w
ZOO: ma³piarnia, pawilony
hipopotamiarni, s³oniarni,
antylopiarni, budynek z ba-
senem dla fok oraz budynek
dla ¿yraf, zniszczony ca³ko-
wicie podczas wojny. Obec-
nie w ZOO ¿yje 5 tysiêcy
zwierz¹t, przedstawicieli 504
gatunków

Za³o¿ycielem i pierwszym
kierownikiem ZOO by³ We-
nanty Burdziñski; po jego
œmierci w grudniu 1928 roku,
w drodze konkursu stanowi-
sko dyrektora obj¹³ dr Jan
¯abiñski; w latach 1951-72
Ogrodem kierowa³ dr Jan
Landowski, w latach 1973-81
Zbigniew Woliñski. Od 1982
roku dyrektorem warszaw-

skiego ZOO jest Jan Maciej
Rembiszewski. W pierw-
szym okresie Ogród zatrud-

Jubileusz ZOO
Warszawski Ogród Zoologiczny ma ju¿ 80 lat. Miejski

Ogród Zoologiczny nieoficjalnie zosta³ otwarty 11 marca
1928 roku na terenach Parku Praskiego, wtedy zwanego
Parkiem Aleksandryjskim. Wœród wielu cennych okazów
mia³ m.in.: 3 lwy, tygrysa, lamparty, s³onicê Kasiê i wiele
gatunków ptaków; w rok póŸniej ju¿ 259 ssaków i 596
ptaków. Wiêkszoœæ zwierz¹t pochodzi³a z cyrków.

nia³ 12 osób, dziœ ma 150
pracowników.

Od pocz¹tku ZOO cieszy-
³o siê zainteresowaniem war-
szawiaków; w pierwszym
miesi¹cu po otwarciu odwie-
dzi³y go 6542 osoby. Rok
2007 zamkn¹³ siê liczb¹ sto
razy wiêksz¹.

O atrakcjach, które war-
szawskie ZOO przygotowuje
dla zwiedzaj¹cych w roku
jubileuszowym, napiszemy w
nastêpnych numerach.      K.

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”

022 811-15-43

S³onica Kasia z córk¹ Tuzink¹ (dwunasty s³oñ

urodzony w europejskim ogrodzie zoologicznym,

pierwszy - w Polsce) - zdjêcie z 1937 roku

Na zdjêciu autorstwa Ewy Zió³kowskiej z dzia³u

dydaktycznego ZOO wygl¹daj¹ jak wielkanocne pisanki,
a s¹ to jaja ró¿nych ptaków z warszawskiego Ogrodu

Zoologicznego: najwiêksze - strusia afrykañskiego,
czarne - emu, pozosta³e ptaków drapie¿nych.
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Nie spytano w³aœcicieli
To typowa œwiadomoœæ ro-

dem z epoki komunizmu. Ta-
kie œmia³e plany dotycz¹ nie
tylko obecnego parku, ale te¿
terenów prywatnych. Nikt siê
nie przejmuje tym, jak w³aœci-
ciel chcia³by zagospodaro-
waæ swoje nieruchomoœci.
Natomiast od w³aœcicieli ¿¹da
siê wysokiej op³aty za u¿yt-
kowanie wieczyste gruntu,
planuj¹c jednoczeœnie na tym
terenie park. Przy czym nie
widaæ zamiaru wyp³acenia
odszkodowania z tytu³u utra-
ty wartoœci gruntu, gdy¿
uprzednio mo¿na by³o coœ na
tym terenie zbudowaæ.

Nie rozumiem, dlaczego
w³adze miasta, szykuj¹c plan
zagospodarowania, nie do-
strzeg³y potrzeby spotkania
siê z w³aœcicielami terenów, by
wys³uchaæ ich pomys³ów. Na-
wet jeœli propozycje te by³yby
kontrowersyjne. Zawsze mo¿-
na szukaæ kompromisu miê-
dzy potrzebami spo³ecznymi,
a indywidualnymi. Tak sta³o
siê w przypadku firmy Globar
Partners i klubu „Skra”. Ma³o
kto z w³adz miasta i radnych
przyszed³ na przygotowan¹
na tê okazjê prezentacjê pro-

Przygl¹dam siê dyskusji dotycz¹cej zagospodarowania terenu Pola Mokotowskiego

i trochê mi straszno a trochê œmieszno. Pozna³em projekt planu zagospodarowania
przestrzennego opracowany przez arch. dr. Krzysztofa Domaradzkiego.

Spotka³em siê z wieloma wypowiedziami zwyk³ych ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e gdy
miasto uchwali plan zagospodarowania, to wybuduje wkrótce wszystko, co tam zapla-

nowano. W przypadku Pola Mokotowskiego i terenów „Skry” mia³y to byæ pawilony

parkowe, stadiony, baseny, korty, hale, sportowe, nowe alejki, tereny imprez maso-
wych. I to wszystko dostêpne bezp³atnie.

jektu inwestycji. Rada Dzielni-
cy Ochota wyrazi³a nega-
tywn¹ opiniê o projekcie,
mimo i¿ go nigdy nie widzia-
³a. Wiêkszoœci radnych Ocho-
ty spodoba³ siê projekt zago-
spodarowania przygotowany
przez dr. Krzysztofa Doma-
radzkiego. Ich wiedza by³a
niewielka, bo przecie¿ nie s¹
oni specjalistami w zakresie
analizy planu.

Graffiti jako zabytek
Projekt jest potworkiem

urbanistycznym. Planuje siê
w nim k¹pieliska otwarte, któ-
re pasuj¹ do naszego klima-
tu jak wó³ do karety. Przewi-
duje siê boiska sportowe, lecz
ani przy basenach ani przy
boiskach nie mo¿na zrobiæ
szatni, pryszniców, toalet.
Bêdziemy zatem siusiaæ do
basenu albo za³atwiaæ siê w
krzaczkach zwanych wg pla-
nu zieleni¹ urz¹dzon¹. Mycie
przed basenem bêdzie w mi-
sce, a rêcznik k¹pielowy bê-
dzie robi³ za szatniê.

Na terenie „Skry” planuje
siê drogi dojazdowe z zaka-
zem ruchu ko³owego. A za-
tem nie bêdzie jazdy samo-
chodami, na rowerach, wrot-
kach i hulajnogach. Warto by

pamiêtaæ, ¿e karetka jest sa-
mochodem. Przy terenach
sportowych obowi¹zuje za-
kaz budowy parkingów.

Teren „Skry” podzielono na
ma³e kwarta³y - jak legiony
rzymskiego wojska - wiêc
klub „Skra” nie bêdzie móg³
wybudowaæ dodatkowego
stadionu rozgrzewkowego,
wymaganego, by realizowaæ
imprezy lekkoatletyczne.

Wprowadzono w planie
ogrodzenie ca³ego terenu
„Skry”. Zezwolono na nie³¹-
czenie go z parkiem Pi³sud-
skiego. Pomimo deklaracji
w³adz w zwi¹zku z EURO
2012 nie zezwolono, aby na
„Skrze” wybudowaæ normal-
ne hotele. Nakazano bowiem,
by hotel tworzy³ jeden budy-
nek z salami do ping-ponga,
fitness i si³owniami, sal¹ bok-
sersk¹ itp. Funkcje sportowe,
zgodnie z planem, bêd¹ mu-
sia³y zaj¹æ min. 60 proc. po-
wierzchni owego hotelu. Ja
takiego hotelu na œwiecie nie
widzia³em. A Pañstwo?

Plan uzna³ stadion „Skry”
za zabytek, nakazuj¹c w
szczególnoœci zachowanie
„przeœlicznych” szaroburych
elewacji z malunkami graffiti.

Obecny stadion lekkoatle-
tyczny jest prymitywn¹ kon-
strukcj¹ w ruinie. Najlepiej
by³oby go rozebraæ i wybudo-
waæ od nowa wed³ug miêdzy-
narodowych standardów. In-
westor chce sfinansowaæ to,
daj¹c miastu 180 mln z³, a
miasto go lekcewa¿y. Niektó-
rzy radni twierdz¹, ¿e pieniê-
dzy miasto ma jak lodu i samo
sfinansuje stadion. Przypomi-
nam, ¿e zad³u¿enie miasta
wynosi ju¿ 3,2 mld z³otych, a
w roku 2010 ma wynieœæ ok.
6 mld, czyli blisko 60 proc.
rocznego bud¿etu. Hulaj du-
sza, piek³a nie ma.

Oferta Irlandczyka
Inwestor poprosi³ w zamian

o mo¿liwoœæ budowy czegoœ,

co pozwoli mu zarobiæ (w tym
na stadion) i chce realizowaæ
obiekty administracji, zdro-
wia, oœwiaty, kultury, wysta-
wowe, hotele z centrum kon-
gresowym, park wodny, bo-
iska sportowe z zapleczem,
oraz kontrowersyjn¹ po-
wierzchniê mieszkaln¹ stano-
wi¹c¹ 25 proc. powierzchni
u¿ytkowych wszystkich funk-
cji komercyjnych. Przy czym
funkcje komercyjne maj¹ za-
j¹æ tylko 9,3 proc. terenu, a
sportowe 17,4 proc. Resztê
stanowiæ ma zieleñ i rekreacja
– ponad 60 proc. oraz drogi i
aleje parkowe – 10 proc. By-
³yby miejsca pracy, podatki do
bud¿etu miasta oraz miejsca
sportu, rekreacji i rozrywki. W
planie Krzysztofa Domaradz-
kiego zieleñ stanowi oko³o 40
proc. terenu.

Pomys³y inwestora nie s¹
bez skazy. Irlandczyk nieco
przesadzi³ z wysokoœci¹ bu-
dynków z uwagi na bliskoœæ
lotniska Okêcie. Z drugiej jed-
nak strony pokaza³ te¿ alter-
natywê zabudowy niskiej,
wiêc nie upiera siê przy wie-
¿ach. Irlandczyk chce rozma-
wiaæ, pokazuje opcje, podkre-
œla, ¿e jest gotów wspólnie z
miastem stworzyæ nawet inne
rozwi¹zania, a drugiej strony
cisza. Ot, kraj otwarty na in-
westorów zagranicznych.

Pomys³ na odrobinê miesz-
kañ nie jest z³y, bo inaczej te-
ren bêdzie monofunkcyjny i
popo³udniami oraz w soboty i
niedziele pozbawiony ¿ycia,
ale ¿eby tak zrobiæ nale¿y
zmieniæ ustalenia studium
zagospodarowania, które
mieszkañ tu nie przewiduje.

Bez imprez
Kuriozalnym jest to, ¿e plan

Krzysztofa Domaradzkiego za-
kazuje na terenach i obiektach
sportowych, a wiêc na stadio-
nie i w hali, takich funkcji, jak
koncerty, wystawy czy gastro-
nomia. Wodê do picia bêdzie-
my zabieraæ ze sob¹. W oma-
wianym planie drogi wyjazdo-
we z terenu „Skry” trafiaj¹ w
zabytkowe lipy rosn¹ce wzd³u¿
al. ̄ wirki i Wigury. A zatem nie
bêdzie mo¿na wybudowaæ
tych dróg. Projekt planu zlikwi-
dowa³ niezbêdn¹, leszow¹
drogê po¿arow¹ do Biblioteki
Narodowej oraz drogê pu-
bliczn¹ do oœrodka rehabilita-
cji dla dzieci niepe³nospraw-
nych Fundacji „Synapsis”.

Tereny imprez masowych
przewidziano na przeciwko
budynków osiedla przy ul.
Batorego. Mieszkañcy chcie-
liby, aby imprezy by³y na
„Skrze”, lub przy Riverze. Pro-
jektant tak nie uwa¿a, wiêc
imprez nie bêdzie w ogóle.

G³ówne za³o¿enie planu w
postaci powiêkszenia parku
poprzez likwidacjê budynków
BPRW po³o¿onych wzd³u¿ ul.
Batorego i bazy MPO by uwol-
niæ teren pod imprezy maso-
we jest czysto teoretyczne.
Od woli ich w³aœcicieli zale¿y
przecie¿, czy siê stamt¹d wy-
prowadz¹. Plan zaœ zezwala
na pozostawienie tych obiek-
tów. Projektant - podczas de-
baty publicznej, broni¹c za-
proponowanych rozwi¹zañ -
wprowadzi³ s³uchaczy b³¹d,
twierdz¹c, ¿e zieleñ miejska
jest celem publicznym, a wiêc
mo¿na w³aœcicieli wyw³asz-
czyæ z gruntów przeznaczo-
nych pod tê zieleñ.

¯adnej sceny
Wed³ug planu nie mo¿na na

terenie parku stawiaæ ¿adnych
obiektów tymczasowych, czyli
scen, stoisk na kiermasze,
przenoœnych urz¹dzeñ zabaw
dla dzieci, a nawet przeno-
œnych toalet.  Wiêc imprezy
zrobiæ siê nie da.

Plan ma tyle b³êdów me-
rytorycznych i prawnych, ¿e
jest w nim wiêcej dziur ni¿
sera. Obawiam siê, ¿e sku-
tek bêdzie jeden. Ktoœ za-
skar¿y plan, a s¹d stwierdzi
jego niewa¿noœæ i kompromi-
tacja gotowa.

Najg³oœniej przeciwko ja-
kiejkolwiek funkcji mieszka-
niowej na terenie „Skry” pro-
testowali studenci i popiera-
j¹cy ich establishment wy-
¿szych uczelni, proponuj¹c
tam jednak akademiki, bo
najlepiej by³oby komuœ za-
braæ i daæ im. Czy¿by domy
akademickie nie mia³y za-
pewniaæ studentom dachu
nad g³ow¹?

Zadajê sobie pytanie, czy
miasto Warszawa uzyska³o
projekt planu zagospodaro-
wania przestrzennego Pola
Mokotowskiego zgodny z
zamówieniem.

Bogdan ¯mijewski
Ilustracje przedstawiaj¹

analizê mo¿liwej zabudowy
„Skry” wg projektu Krzysz-
tofa Domaradzkiego.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

Psucie Pola Mokotowskiego
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• szybka gotówka

- bez zaœwiadczeñ o zarobkach

- przy dochodzie od 600 z³ netto

- w kwocie od 1000 z³ netto do 6000 netto

• kredyt gotówkowy

- na wiêksze wydatki

- przy dochodzie ju¿ od 470 z³ netto

- w kwocie od 1000 z³ netto do 60000 z³ netto

• kredyty konsolidacyjne

• kredyty samochodowe AutoOkazja

• karty kredytowe

Wiêcej dowiesz siê u agenta:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

Na

œwi¹teczne

wydatki

Wiosenny kredyt

GE Money Banku

Wiele pieœni œpiewanych
wspó³czeœnie w polskich ko-
œcio³ach ma staropolski rodo-
wód. Przyk³adowo pieœñ
„Krzy¿u Œwiêty nade wszyst-
ko” pochodzi z XVI w. Ogól-
nie znane pieœni, „Jezu Chry-
ste, Panie mi³y”, „Ogrodzie
Oliwny”, czy „Ludu, mój ludu”
powsta³y w wieku XVIII w.

Pieœni pasyjne s¹ jedn¹ z
najtrudniejszych grup pieœni
religijnych opartych na tona-
cjach molowych. Z tym
wiêksz¹ przyjemnoœci¹ wy-
s³uchaliœmy 9 marca w ko-
œciele Najœwiêtszej Maryi
Panny Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej koncer-
tu pieœni pasyjnych w perfek-
cyjnym wykonaniu Pañstwo-
wego Zespo³u Pieœni i Tañca
„Mazowsze”.

Organizatorem koncertu
by³ burmistrz Dzielnicy War-
szawa Bia³o³êka Jacek Ka-

„Mazowsze”na Wielki Post
 Okres Wielkiego Postu jest okazj¹, by zaprezentowaæ bogactwo muzyki i pieœni

pasyjnych. Liturgii wielkopostnej od dawna towarzysz¹ pieœni o mêce Pañskiej.  Pie-
œni te jako gatunek s¹ nawet starsze od kolêd. Ich pocz¹tki zwi¹zane s¹ z procesjami
pokutnymi, jakie odbywa³y siê w Rzymie w IV w. By³y to uroczyste pochody z udzia³em
papie¿a, które kierowa³y siê do wytypowanych koœcio³ów, zwanych stacjami.

znowski wraz z Rad¹ i Zarz¹-
dem Wydzia³u Kultury.

Program „Pieœni Pasyjne”,
jaki przedstawi³o „Mazowsze”
by³ prezentacj¹ staropolskich
i tradycyjnych œpiewów na
okres Wielkiego Postu prze-
platanych fragmentami Pisma
Œwiêtego. Artyœci rozpoczêli
wystêp pieœni¹ „Kto siê w
opiekê podda Panu swemu”,
której melodia powsta³a na
prze³omie XVII i XVIII w. do
tekstu psalmu Jana Kocha-
nowskiego z 1579r. Zabrzmia-
³a piêkna staropolska mowa:
„Œmiele rzec mo¿e,
mam obroñcê Boga
Nie przyjdzie na mnie
¿adna straszna trwoga”.

W programie, który zosta³
u³o¿ony tak, abyœmy mogli
prze¿yæ ca³¹ Mêkê Pañsk¹
us³yszeliœmy wszystkie naj-
bardziej popularne pieœni

wielkopostne, jak „Jezu Chry-
ste, Panie mi³y”, „Ludu, mój
ludu”, „Wisi na krzy¿u”, „Ogro-
dzie Oliwny”. Obok polskich

Odpowiedni¹ uchwa³¹ bia³o³êccy radni poparli inicjatywê
radnych Ursusa w sprawie utworzenia Muzeum ks. Kardyna-
³a Stefana Wyszyñskiego. Inicjatywa zrodzi³a siê w trakcie
tegorocznej pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej, zorganizowanej
przez dziekana dekanatu Ursus, ks. Pra³ata Zbigniewa Saj-
noga. Pielgrzymkê prowadzi³ ks. prof. Waldemar Chrostow-
ski. Jak powiedziano w uzasadnieniu, muzeum to szansa
sp³acenia d³ugu wdziêcznoœci Prymasowi Tysi¹clecia za 57
lat kap³añstwa, 35 lat biskupstwa, 32 lata pos³ugi prymasow-
skiej. Kardyna³ Stefan Wyszyñski przeprowadzi³ Polskê przez
mroczne lata stalinizmu i komunizmu do czasów powstania
Solidarnoœci, demokracji i wolnoœci. Stanowi³ wzór dyploma-
cji w kraju i za granic¹, by³ obroñc¹ polskiej historii i to¿samo-
œci narodowej. Powszechna jest opinia, ¿e zwieñczeniem dzie-
³a jego ¿ycia by³ wybór kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a.
Jan Pawe³ II powiedzia³ – Nie by³oby na Stolicy Piotrowej
papie¿a Polaka, gdyby nie by³o Twojej wiary ksiê¿e prymasie
nie cofaj¹cej siê przed wiêzieniem i cierpieniem, Twojej hero-
icznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Ko-
œcio³a, gdyby nie by³o Jasnej Góry i tego ca³ego okresu dzie-
jów koœcio³a w ojczyŸnie naszej, które zwi¹zane s¹ z Twoim
biskupim i prymasowskim pos³ugiwaniem. G³ównym celem
powstania muzeum jest upowszechnienie dziedzictwa pry-
masa Stefana Wyszyñskiego.

Na mapie Bia³o³êki pojawi¹ siê nowe nazwy ulic. Pozytyw-
nie zaopiniowano nazwê Ma³ej ¯abki (propozycja mieszkañ-
ców) dla ulicy przebiegaj¹cej przez prywatne grunty, odcho-
dz¹cej od Mochtyñskiej. Nazwê Mirabelki dla drogi wewnêtrz-
nej biegn¹cej na zachód od Ostródzkiej równie¿ zapropono-
wali mieszkañcy – radni poparli i tê inicjatywê.             (egu)

XXII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Muzeum i nowe ulice

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

pieœni artyœci zaprezentowali
te¿ œpiewy ³aciñskie, „Ave
verdum corpus” Wolfganga
Amadeusza Mozarta i „Panis
Angelicus” Cezara Francka.
Wszystkie te utwory ukazuj¹
Chrystusa cierpi¹cego za na-
sze grzechy. Rzewn¹ muzyk¹
i wzruszaj¹cymi s³owami
op³akuj¹ mêkê i œmieræ Jezu-
sa i nawo³uj¹ do g³êbokiej
refleksji nad sob¹. Szczegól-
nie poruszaj¹ce by³o wykona-
nie „Ach mój Jezu, jak Ty klê-
czysz” przez Oliwiê Turek.

W koñcowej czêœci koncer-
tu du¿e wra¿enie na s³ucha-
czach wywar³o monumental-
ne wykonanie pieœni „Któryœ
za nas cierpia³ rany”. Ponow-
nie, z wielk¹ przyjemnoœci¹
s³uchaliœmy piêknej starej
polszczyzny: „Matko Bole-
sna, przyczyñ siê za nami”.

Dziêkuj¹c artystom za g³ê-
bokie prze¿ycie Mêki Pañ-
skiej, proboszcz parafii NMP
Matki Piêknej Mi³oœci, ksi¹dz
dziekan Tadeusz Olaczek
zaznaczy³, ¿e kto œpiewa,
dwa razy siê modli.

Joanna Kiwilszo



8  nowa gazeta praska

œcia z niewoli do wolnoœci.
Pan Jezus nada³ temu s³owu
i œwiêtu zupe³nie inne znacze-
nie: przejœcia z grzechu do
³aski, ze œmierci do ¿ycia.

Podczas Soboru Nicejskie-
go w 325 roku ustalono, ¿e
Wielkanoc bêdzie siê obcho-
dziæ w pierwsz¹ niedzielê po
wiosennej pe³ni ksiê¿yca. Na
Soborze wprowadzono jed-
nak pojêcie „koœcielnej pe³ni
ksiê¿yca”, która oznacza
przybli¿one daty astrono-
micznej pe³ni ksiê¿yca, wy-
znaczone przez ówczesnych
astronomów tak, aby Wielka-
noc wypada³a jednego dnia
na ca³ej kuli ziemskiej.

Niedziela Wielkanocna mo¿e
wypaœæ najwczeœniej 22 marca,
a najpóŸniej 25 kwietnia. Oczy-
wiœcie mówimy tu o Wielkano-
cy w Koœciele Zachodnim, np.

dokoñczenie ze str. 1 katolickim czy protestanckim,
gdzie pos³ugujemy siê kalenda-
rzem gregoriañskim, wprowa-
dzonym przez papie¿a Grzego-
rza XIII w 1582 r. Koœcio³y
Wschodnie obliczaj¹ daty œwi¹t
koœcielnych, w tym Wielkanocy
kieruj¹c siê kalendarzem juliañ-
skim, który obowi¹zywa³ przed
t¹ reform¹.

- Zmartwychwstanie Chry-
stusa poprzedza³y niezwy-
kle wa¿ne dla wiary chrze-
œcijañskiej wydarzenia, któ-
re obecnie prze¿ywamy w
okresie Wielkiego Tygodnia.
W Wielki Czwartek wspomi-
namy Ostatni¹ Wieczerzê.
Dlaczego jest ona dla nas i
dla koœcio³a taka wa¿na?

- Prawdopodobnie by³a to
wieczerza paschalna. Jezus
wykorzysta³ istniej¹cy ryt. To
by³a wieczerza, jak¹ spo¿ywa-
no w ¿ydowskich domach w

gronie najbli¿szej rodziny. Pan
Jezus za najbli¿szych uwa¿a³
swoich uczniów. Spo¿y³ wiêc
tê wieczerze razem z nimi. Do
pewnego momentu ten uro-
czysty posi³ek niczym siê nie
ró¿ni³ od podobnych wiecze-
rzy w domach ¿ydowskich.
Ró¿nica dokona³a siê wtedy,
kiedy wzi¹³ w swoje rêce
chleb, pob³ogos³awi³ go i od-
niós³ do samego siebie, mó-
wi¹c: „to jest cia³o moje”. Po-
dobnie pob³ogos³awi³ wino i
powiedzia³: „to jest krew
moja”. W ten sposób ustano-
wi³ sakrament Eucharystii.

Od strony zewnêtrznej,
wszystko odbywa³o siê zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi wów-
czas zwyczajami, spo¿ywano
chleb i wino, ale inna by³a in-
terpretacja, która sprawi³a, ¿e
ta wieczerza przesta³a byæ
tylko œwi¹tecznym posi³kiem.

Na Ostatniej Wieczerzy
zgromadzili siê wszyscy apo-
sto³owie. Jezus objawi³ im, ¿e
jeden z nich go zdradzi. Tak te¿
siê sta³o. W czasie wieczerzy
Judasz wsta³ od sto³u i wy-
szed³. Nie wiadomo, czy sta³o
siê to przed ustanowieniem Eu-
charystii, czy po, ewangelie o
tym milcz¹. Poszed³ sprzedaæ
Jezusa za 30 srebrników.

Na pami¹tkê tych wyda-
rzeñ odprawiana jest w Wiel-
ki Czwartek wieczorem Msza
Wieczerzy Pañskiej. Rozpo-
czyna ona Triduum Paschal-
ne czyli Trzy Œwiête Dni.

- Po wieczerzy Jezus mo-
dli³ siê w Ogrodzie Oliw-
nym. Wtedy przyszed³ Ju-
dasz z oddzia³em ¿o³nierzy.
Pojmanego  Jezusa naj-
pierw zamkniêto w wiêzie-
niu, a nastêpnie postawio-
no przed s¹dem. Kto mia³
prawo s¹dziæ Jezusa, ̄ ydzi
czy przedstawiciel Pañstwa
Rzymskiego, Pi³at?

- Jezus i jego nauka by³ za-
gro¿eniem dla faryzeuszy i ka-
p³anów. Konflikt narasta³ od
dawna. Zarzucali mu, ¿e ³amie
szabat, ¿e uzdrawia, no i ¿e
nazywa siê królem, a to ju¿
by³o bluŸnierstwo, czyli naj-
wiêksze dla Izraelitów prze-
stêpstwo, karane œmierci¹.
Kap³ani ¿ydowscy nie mieli
prawa wymierzyæ takiej kary,
mogli rozstrzygaæ tylko w
sprawach religijnych. Prawo
skazywania na œmieræ przy-
s³ugiwa³o jedynie w³adzom
rzymskim, których reprezen-
tantem by³ Pi³at. Tu z kolei
powód religijny nie wystarcza³
do wydania wyroku. Pi³atowi
trzeba by³o przedstawiæ zupe-
³nie inny, polityczny zarzut. I
taki zarzut arcykap³ani znaleŸ-
li, zwracaj¹c uwagê, ¿e Jezus
czyni siê królem ¿ydowskim,
a królem by³ Cezar. Pi³at nie
doszuka³ siê winy Jezusa. Pod
naciskiem t³umu skaza³ go
jednak na œmieræ na krzy¿u.
Wyda³ go ¯ydom, aby pozbyæ
siê problemu.

- Pan Jezus umar³ na
krzy¿u. Dla nas jest to prze-
ra¿aj¹ca œmieræ. Czy ukrzy-
¿owanie to by³ w owym cza-
sie wyj¹tkowy sposób wy-
konywania kary œmierci?

- Krzy¿ jako narzêdzie kary
œmierci przyszed³ do Rzymu
od Scytów i Asyryjczyków.

„Weso³y nam dzieñ 

By³ te¿ wczeœniej stosowany
w Persji i Kartaginie.

Na obszarach podleg³ych
Cesarstwu ukrzy¿owanie by³o
kar¹ stosowan¹ powszechnie
wobec tych, którzy nie byli
obywatelami rzymskimi. Na
obywatelach rzymskich, ska-
zanych na œmieræ, kara by³a
wykonana przez œciêcie mie-
czem. Tak zgin¹³ np. œw.
Pawe³, który by³ ¯ydem, ale
te¿ obywatelem rzymskim.

W stosunku do przedstawi-
cieli innych narodów stoso-
wano ukrzy¿owanie. Zreszt¹
obok Jezusa ukrzy¿owano
dwóch z³oczyñców. Krzy¿e
nikogo nie dziwi³y.

- Golgota-s³owo, które sta-

³o siê synonimem mêki, rów-
nie¿ budzi w nas lêk. Czy
by³o to miejsce, gdzie czêsto
tracono skazañców, czy tyl-
ko wyj¹tkowo Jezusa? Czy

Pan Jezus mia³ d³ug¹ drogê
do przebycia? Czy wiemy
coœ o ludziach, którzy towa-
rzyszyli mu w tej drodze?

- Nazwa „Golgota”, czyli
„miejsce czaszki” pochodzi
od okolicznych ska³, które
kszta³tem przypomina³y
ludzk¹ czaszkê. By³o to miej-
sce, gdzie dokonywano egze-
kucji na skazanych na œmieræ.
Golgota znajdowa³a siê poza
miastem, ale chyba niezbyt
daleko. Jezus upada³, bo by³
wyczerpany biczowaniem.
Jak ka¿dy skazaniec niós³
prawdopodobnie tylko po-
ziom¹ belkê krzy¿a, pionowa
by³a ju¿ na miejscu.

Widz¹c wyczerpanie Jezu-
sa przywo³ano Szymona Cy-
renejczyka, aby pomóg³ mu
nieœæ krzy¿. Szymon jest po-
staci¹ poœwiadczon¹ przez
Ewangeliê. Pochodzi³ z Cyre-
ny, miasta znajduj¹cego siê
w Afryce, na terenie dzisiej-
szej Libii. By³ ojcem Aleksan-
dra i Rufusa. Œw. Marek
Ewangelista mówi, ¿e wraca³
w³aœnie z pola, kiedy przymu-
sili go do pomocy Jezusowi.

Natomiast Weronikê stworzy-
³a pobo¿na tradycja, odzwiercie-
dlona ju¿ w samym imieniu tej
kobiety: vera (³ac.) eikon (gr.), to
znaczy prawdziwe oblicze. We-
d³ug œredniowiecznej legendy
Weronika podbieg³a do Jezusa
i otar³a mu twarz chust¹, na któ-
rej odbi³o siê œwiête oblicze.

Weronika mimo rozszala-
³ego t³umu i ¿o³nierzy umia³a
siê zdobyæ na gest mi³osier-
dzia i Jezus wynagrodzi³ jej
to. Postaæ Weroniki pokazu-
je, ¿e mêkê Pana Jezusa pró-
bowano przedstawiæ w takiej
pobo¿nej tradycji, aby uczy-
niæ j¹ znoœniejsz¹, bo by³ to
przecie¿ krwawy dramat.

- Czy bliskim Jezusa wol-
no by³o towarzyszyæ w jego
ostatniej drodze i byæ przy
Jego œmierci?

- Nie zabraniano bliskim
byæ przy Jezusie. Jednak
przera¿eni tym, co siê dzia-
³o, uczniowie uciekli. Pozo-
sta³a tylko Matka Boska wraz
z grupk¹ kobiet i „umi³owany
uczeñ”. Przypuszcza siê, ¿e
by³ to œw. Jan Ewangelista.

 Piero della Francesca , Zmartwychwstanie, XV w.

El Greco , Zmartwychwstanie, (1541-1614)
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Z okazji
zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Wielkanocnych,
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych,
spokojnych i rodzinnych
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego

Weso³ego Alleluja!

sk³adaj¹

Jolanta Koczorowska

Burmistrz

Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

El¿bieta Kowalska-Kobus

Przewodnicz¹ca Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Ostatnie s³owo Boga

w sprawie ludzkiego losu

to nie œmieræ, lecz ¿ycie;

nie rozpacz, lecz nadzieja.

Do tej nadziei Koœció³ wzywa

tak¿e ludzi wspó³czesnych.

Powtarza im niewiarygodn¹,

a przecie¿ prawdziw¹ nowinê:
Chrystus zmartwychwsta³!

Niech wraz z Nim

zmartwychwstanie ca³y œwiat!

Alleluja! (...)
Jan Pawe³ II

Watykan, Wielkanoc 1986 r.

Zespo³owi redakcji i wszystkim
Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej”
¿yczê radosnych Œwi¹t! Alleluja!

Warszawa,

Wielkanoc 2008 r.

+ S³awoj Leszek G³ódŸ

Biskup Warszawsko-Praski

dziœ nasta³”
- Ewangelia mówi, ¿e kie-

dy Pan Jezus skona³, roz-
dar³a siê zas³ona przybyt-
ku, a ciemnoœci okry³y zie-
miê. O jak¹ zas³onê chodzi
i co te znaki symbolizuj¹?

- Zas³ona w œwi¹tyni jero-
zolimskiej oddziela³a miejsce
najœwiêtsze, gdzie wchodzi³
jedynie najwy¿szy kap³an i to
tylko jeden raz w roku, od in-
nych czêœci, bardziej dostêp-
nych. Rozdarcie zas³ony
symbolizuje usuniêcie barie-
ry miêdzy Bogiem a ludŸmi.
Jezus przez swoj¹ œmieræ
usun¹³ tê barierê, a co za tym
idzie - ustanowi³ zupe³nie
nowy porz¹dek œwiata.

Nie wiadomo, czy te znaki
by³y w³aœciwie odczytywane
przez wspó³czesnych Jezu-
sowi. Chyba nie. Reakcje
jego najbli¿szych nie œwiad-
czy³y o odczuciu triumfu lecz
raczej wielkiej klêski. Te zna-
ki maj¹ znaczenie bardzo bi-
blijne. S¹ potwierdzeniem bo-
skoœci Chrystusa.

- Co dzia³o siê póŸniej,
dlaczego tak spieszono siê
z pochówkiem? Gdzie wte-
dy chowano zmar³ych?

- Pan Jezus umar³ o godzi-
nie 9. Trzeba jednak wzi¹æ po-
prawkê, ¿e inaczej liczono
czas. Godzina 9 odpowiada³a
naszej 15. W pi¹tek wieczo-
rem zaczyna³ siê szabat, ry-
gorystycznie przestrzegany
œwi¹teczny dzieñ odpoczynku.
Cia³a nie mog³y pozostaæ na
krzy¿u, nie wolno by³o te¿
grzebaæ w ten dzieñ zmar³ych.
Trzeba by³o siê spieszyæ,
zdj¹æ cia³o z krzy¿a i pocho-
waæ je. W przypadku Jezusa
potrzebna na to by³a zgoda Pi-
³ata. Uda³ siê do niego w tej
sprawie Józef z Arymatei,
cz³owiek szanowany i zamo¿-
ny, cz³onek Sanhedrynu czyli
Rady Starszych, a równocze-
œnie potajemny uczeñ Chry-
stusa. Wyjedna³ on u Pi³ata
zezwolenie na zdjêcie cia³a.

Pojawi³ siê te¿ Nikodem,
faryzeusz, który równie¿ przy-
chodzi³ do Jezusa i  przyniós³
„oko³o stu funtów mieszaniny
mirry i aloesu”, (Jan 19,39), -
substancji potrzebnej do na-
maszczenia cia³a. Nie by³o
jednak czasu na dokonanie
wszystkich zwyczajowych
czynnoœci pogrzebowych.

Józef z Arymatei pochowa³
Jezusa w swoim nowym gro-
bie, wykutym w skale i zato-
czy³ przed wejœciem wielki
kamieñ. Tak w³aœnie w gro-
tach chowano zmar³ych.

Maria Magdalena uda³a siê
do grobu, pierwszego dnia po
szabacie, rano z olejkami, aby
dope³niæ obrzêdów namasz-
czenia cia³a Jezusa i ujrza³a
kamieñ odrzucony, a grób pu-
sty. Pobieg³a wiêc z powrotem
zawiadomiæ uczniów. Cieka-
we, ¿e to w³aœnie Maria Mag-
dalena jest t¹ osoba, która
g³osi wieœæ o zmartwychwsta-
niu. W owych czasach œwia-
dectwo kobiety nie by³o prze-
cie¿ brane pod uwagê. I rze-
czywiœcie, uczniowie pocz¹t-
kowo wcale nie przywi¹zuj¹
wagi do tego, co ona mówi.
Dopiero œwiadectwo Piotra
siê liczy, poniewa¿ Piotr zosta³
oficjalnie naznaczony przez
Jezusa na jego nastêpcê.

- Na pami¹tkê drogi, jak¹
Pan Jezus przeby³ id¹c na
Golgotê i ca³ej jego Mêki, w
czasie Wielkiego Postu w ko-
œcio³ach chrzeœcijañskich
odprawiane jest co pi¹tek
nabo¿eñstwo, zwane Drog¹
Krzy¿ow¹. Od jak dawna i
sk¹d pochodzi tradycja od-
prawiania Drogi Krzy¿owej?

- Tradycja ta powsta³a w
Jerozolimie, ale upowszech-
nienie i popularnoœæ Drogi
Krzy¿owej zawdziêczamy
dwóm zakonom, franciszka-
nom i dominikanom, którzy
oprowadzaj¹c p¹tników za-
trzymywali siê przy stacjach,
przedstawiaj¹cych historiê
œmierci Jezusa. Pierwsza za-
chowana wzmianka o odpra-
wianej Drodze Krzy¿owej po-
chodzi z XV w. Powodem po-
wstania tego nabo¿eñstwa
by³a chêæ utrwalenia i prze¿y-
cia najbardziej dramatycznych
faktów z ¿ycia Pana Jezusa.
Dosz³o do tego odnalezienie
relikwii Krzy¿a Œwiêtego przez
Œw. Helenê, pielgrzymki odby-
wane do Jerozolimy oraz opi-
sy miejsc, zwi¹zanych z mêk¹.

Najstarsz¹ form¹ Drogi
Krzy¿owej by³o nabo¿eñstwo
upadków Jezusa. Z czasem
zaczê³y te¿ powstawaæ kal-
warie. Tworzono je w natural-
nej scenerii, przewa¿nie na
wzgórzach, rozmieszczaj¹c
stacje Drogi Krzy¿owej tak,
aby symbolicznie odtwarza³y
sceneriê Golgoty. Najstarsza
kalwaria powsta³a pod Kor-
dob¹ w Hiszpanii w 1420 r.
S³ynne s¹ te¿ kalwarie w Lu-
bece, Norymberdze, Bam-
bergu, a w Polsce w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

- Kalwarie to tylko jedna z
form ludowej pobo¿noœci,
zwi¹zanej z prze¿ywaniem
Mêki Pañskiej. Na po³udniu
Europy w czasie Wielkiego
Tygodnia mo¿na zaobserwo-
waæ inne, znacznie bardziej
„spektakularne” zwyczaje,
np. procesje z niesieniem
ogromnych, ciê¿kich figur na
Sycylii, czy procesje biczow-
ników w Hiszpanii. Z czego
wynika ta budz¹ca czasem
strach dos³ownoœæ?

- Na Filipinach odgrywa siê
Mêkê Pañsk¹ jeszcze bar-
dziej dos³ownie, ³¹cznie z
przybijaniem do krzy¿a. My-
œlê, ¿e chodzi tu o chêæ zbli-

¿enia siê do tamtych wyda-
rzeñ, zrozumienia ich. Jest to
próba prze³o¿enia Mêki Pañ-
skiej z jej symbolik¹ na po-
ziom konkretu. Do ludzi nie
trafia abstrakcja, tylko kon-
kret. S¹ figury, droga do prze-
bycia, œpiewy, umartwienia.
W takiej oprawie, wydarzenia
sprzed wieków staj¹ siê bar-
dziej realne.

- Natomiast obrzêdy Tri-
duum Paschalnego wype-
³nione s¹ symbolami. Jakie
s¹ g³ówne obrzêdy Tridu-
um Paschalnego i co one
oznaczaj¹?

- Triduum Paschalne, czyli
najwa¿niejsze w roku litur-
gicznym Trzy Œwiête Dni, roz-
poczyna siê w Wielki Czwar-
tek wieczorn¹ Msz¹ Wiecze-
rzy Pañskiej. Ale ju¿ w czwar-
tek rano odbywa siê wa¿ne
nabo¿eñstwo, tzw. Msza
Krzy¿ma Œwiêtego, celebro-
wana tylko w koœcio³ach ka-
tedralnych pod przewodnic-
twem biskupa. Jest ona spra-
wowana na pami¹tkê ustano-
wienia sakramentu kap³añ-
stwa i symbolizuje jednoœæ
Koœcio³a. W czasie jej trwa-
nia nastêpuje odnowienie
przyrzeczeñ kap³añskich i po-
œwiêcenie olejów, które bêd¹
u¿ywane do udzielania sakra-
mentów chrztu, bierzmowa-
nia, kap³añstwa i namaszcze-
nia chorych.

Tu ciekawostka, s¹ takie
rejony œwiata, gdzie trudno
ksiê¿om spotkaæ siê w Wiel-
ki Czwartek, a biskup obs³u-
guje wiêcej ni¿ jedn¹ diece-
zjê. W takich wypadkach
msza ta mo¿e byæ odprawia-
na wczeœniej. Kiedy by³em w
Hiszpanii, uczestniczy³em we
mszy Wielkiego Czwartku w
Wielk¹ Œrodê, poniewa¿ bi-
skup mia³ tam dwie diecezje,
oddalone od siebie o 100 km.

W czwartek wieczorem w
koœcio³ach parafialnych od-
prawiana jest Msza Wiecze-
rzy Pañskiej, przypominaj¹ca
ustanowienie Eucharystii.
Podczas tej mszy nastêpuje
umywanie nóg dwunastu
mê¿czyznom, na pami¹tkê
tego, jak Chrystus umy³ nogi
swoim uczniom. Zwyczaj ten
oznacza uni¿enie, pokorê
oraz s³u¿bê i mi³oœæ Chrystu-
sa, który sam s³u¿y³ innym.
Na zakoñczenie Mszy Wie-

czerzy Pañskiej, w uroczystej
procesji przenosi siê Naj-
œwiêtszy Sakrament do kapli-
cy przechowywania, czyli do
ciemnicy, co ma przypominaæ
uwiêzienie Jezusa po zdra-
dzie Judasza.

W Wielki Pi¹tek, który jest
dniem powagi, skupienia i po-
stu, po raz ostatni odprawiana
jest Droga Krzy¿owa. Central-
nym punktem tego dnia jest li-
turgia Mêki Pañskiej. Czyta siê
wtedy opis Mêki Pañskiej z
Ewangelii œw. Jana. Po zakoñ-
czeniu liturgii Najœwiêtszy Sa-
krament przenoszony jest do
Grobu Pañskiego i pozostaje
tam a¿ do uroczystego og³o-
szenia Zmartwychwstania, któ-
re nastêpuje ju¿ w sobotê wie-
czorem, podczas liturgii Wigi-
lii Paschalnej.

W Wigiliê Zmartwychwsta-
nia dokonuje siê poœwiêcenia
ognia, od którego zapalany
jest pascha³ – symbol Chry-
stusa. Na œwiecy paschalnej
kap³an kreœli krzy¿ i litery alfa
i omega. Oznacza to, ¿e Chry-
stus przechodzi od stworzenia
do koñca œwiata. Poœwiêcony
ogieñ podkreœla moc Pana Je-
zusa a œwiat³o pascha³u sym-
bolizuje Zmartwychwstanie.

W Polsce od XIV w. istnie-
je zwyczaj rozpoczynania Nie-
dzieli Wielkanocnej porann¹

msz¹, zwan¹ Rezurekcj¹,
któr¹ zapowiada uroczyste bi-
cie dzwonów, g³osz¹ce, ¿e
Chrystus zmartwychwsta³.

- W Wielk¹ Sobotê wierni
przynosz¹ do koœcio³a po-
karmy, aby je poœwiêciæ.
Czy jest to tylko tradycja lu-
dowa, czy mo¿na Ÿród³a
tego zwyczaju odnaleŸæ w
Piœmie Œw.? Co oznaczaj¹
poszczególne pokarmy?

- Poœwiêcenie pokarmów
mo¿na odnieœæ do s³ów Œw.
Paw³a, który w pierwszym li-
œcie do Koryntian powiedzia³:

„Czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek czynicie, wszystko
czyñcie na chwa³ê bo¿¹”

(1 Kor. 10,31).

Chleb, który przynosi siê
do poœwiêcenia przypomina
chleb, którym Jezus nakarmi³
t³umy na pustyni, miêso i wê-
dliny to pami¹tka Baranka,

jajka zaœ to znak nowego
¿ycia. Do koszyczka wk³ada-
my te¿ baranka z cukru i kur-
czaka. Mo¿na te¿ w³o¿yæ za-
j¹ca. Zaj¹c, jak wiadomo œpi
z otwartymi oczami, jest wiêc
symbolem czuwania, oczeki-
wania na Zmartwychwstanie.

Nasze rozwa¿ania nad sym-
bolik¹ i znaczeniem Œwi¹t Wiel-
kanocnych chcia³bym zakoñ-
czyæ ¿yczeniami dla Czytelni-
ków Nowej Gazety Praskiej:

¯eby w czasie tych Œwi¹t nie
zatrzymali siê na tym, co ze-
wnêtrzne, choæ to piêkne zwy-
czaje, ale zrozumieli to, co we-
wnêtrzne, aby ten œwiat sym-
boli doprowadzi³ ich do spotka-
nia z Chrystusem, który zmar-
twychwsta³ i ¿yje wœród nas.

Dziêkujemy za rozmowê
i ¿yczenia

Rozmawia³a
Joanna Kiwilszo

Andrea Mantegna , Ukrzy¿owanie (1459)
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APARATY S£UCHOWE

�          wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
�  skonsultujemy z laryngologiem
�          dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
      producentów: Siemens, Phonak, Rion

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

zapewnimy
�  przegl¹d techniczy oraz porady
�  œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
�  wk³adki uszne

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów szkó³ œrednich, a
patronuje mu Ambasada Bra-
zylii w Polsce, Studium Laty-
noamerykañskie Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Towarzy-
stwo Polsko-Brazylijskie. Z ra-
mienia szko³y organizatorem
konkursu jest nauczycielka
matematyki, Anita Witek.

Podobnie jak w latach ubie-
g³ych, ze wzglêdu na du¿e zain-
teresowanie, konkurs przeprowa-
dzono w dwóch turach: 10 marca
odby³ siê konkurs wewnêtrzny, w
którym wziêli udzia³ uczniowie
klas pierwszych L LO, a  11 mar-
ca – konkurs ogólnopolski.

W konkursie ogólnopolskim
startowa³o szeœæ 2-osobowych
dru¿yn z ró¿nych szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Jedn¹ szko³ê
mog³a reprezentowaæ tylko
jedna dru¿yna. Rywalizacja
przebiega³a dwuetapowo. W I
etapie dru¿yny rozwi¹zywa³y
krótki test wiedzy o Brazylii z
nastêpuj¹cych tematów:

1. Emigracja Polaków do Brazylii

2. Kultura-korzenie etniczne Brazylii

3. Odkrycie Brazylii

II etap polega³ na prezenta-
cji wybranego zagadnienia
oraz wiersza u³o¿onego przez
uczniów na temat Brazylii. W
tym roku, jako temat prezen-
tacji mo¿na by³o wybraæ jedn¹
z nastêpuj¹cych dziedzin:

1. Literatura Brazylii.

2. Architektura Brazylii.

3. Fauna i flora wybranego re-
gionu Brazylii.

Wyst¹pienia uczestników
konkursu ocenia³o jury, w sk³ad
którego wchodzili: Konsul Ge-

Konkurs wiedzy o Brazylii

neralny Ambasady Brazylii w
Polsce, Fatima Cristansen, at-
taché do spraw wojskowych,
José Cabral, dyrektor departa-
mentu kultury Ambasady Bra-
zylii  w Polsce, Almir Gonça-
lvez, prezes Towarzystwa Pol-
sko-Brazylijskiego, Stanis³aw
Pawliszewski, wiceprezes To-
warzystwa Polsko-Brazylijskie-
go, Waldemar Kluza, Natalia
Klidzio z Instytutu Iberystyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
dyrektor L LO im. Ruy Barbo-
sa, Wies³aw W³odarski, na-
uczycielka jêzyka portugalskie-
go, t³umacz przysiêg³y, Gra¿y-
na Misiorowska oraz nauczy-
cielka jêzyka niemieckiego,
Ewa Szmakfefer-Kuszewska.

W tym roku w obu konkur-
sach, wewnêtrznym i zewnêtrz-
nym, wziê³o udzia³ po 6 dru¿yn.
Jako temat prezentacji, naj-
wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a
siê „Fauna i flora wybranego re-
gionu Brazylii”. Uczniowie wyka-
zali siê du¿¹ pomys³owoœci¹ w
sposobie prezentowania wybra-
nych tematów. Wykorzystywali
ró¿ne techniki wizualizacji kom-
puterowej, mieli ciekawe rekwi-
zyty, np. zielonego wê¿a boa
(oczywiœcie nieprawdziwego)
oraz stroje, np. jedna z uczest-
niczek, Ma³gorzata Kowal z XVI
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Krakowie przebrana by³a za ma-
³pkê z brazylijskiej d¿ungli.

Dru¿yna nr 5 w konkursie
ogólnopolskim, czyli Piotr Wê-
grzynowicz i Piotr Szefer z I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
Krakowie, zaprezentowa³a ro-
œlinnoœæ i œwiat zwierzêcy Ama-
zonii. Z piêknymi zdjêciami buj-

nej, dzikiej roœlinnoœci œwietnie
wspó³gra³a muzyka Edwarda
Griega i Antonio Vivaldiego.
Prezentacja mia³a wyraŸnie
ekologiczne przes³anie. Mogli-
œmy siê z niej dowiedzieæ, ¿e 1/
3 tlenu kuli ziemskiej uwalnia-
na jest przez drzewa puszczy
amazoñskiej. Bardzo ciekawa
by³a te¿ prezentacja, dotycz¹-
ca architektury Brazylii. Alek-
sandra Wicik i Maciej Szarawar-
ski z LO Centrum Edukacyjne-
go „Radosna Nowina 2000” w
Piekarach przedstawili zarówno
architekturê barokow¹ miast za-
k³adanych przez portugalskich
zdobywców, jak i supernowo-
czesn¹ architekturê Brasilii.
Jury mia³o wiêc trudne zadanie.
Wyniki pracy komisji og³osi³ dy-
rektor Wies³aw W³odarski.

W konkursie wewnêtrznym
zwyciê¿y³y uczennice klasy I
B, Marta Olbryœ i Natalia Cituk.

W konkursie ogólnopolskim
klasyfikacja przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:

I miejsce – Ma³gorzata Kowal
i Dominik Chlebek z XVI LO w
Krakowie.

10 i 11 marca w L Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ruy
Barbosa przy ul. Burdziñskiego 4 odby³a siê VIII edycja Kon-
kursu wiedzy o Brazylii.

Od 1994 r. w Liceum nr 50.
ucz¹ siê osoby niepe³nospraw-
ne. Wtedy to ówczesny dyrek-
tor szko³y, Andrzej Dubielak
zakoñczy³ rozbudowê szkolnej
siedziby. Zosta³o dobudowane
jedno piêtro, a przy okazji bu-
dynek zosta³ przystosowany
dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach. Zrobiono podjazdy,
szerokie drzwi, wyrzucono
wszystkie progi. Zamontowa-
no windê i specjaln¹, ruchom¹
platformê przy sto³ówce, dziê-
ki której prowadz¹ce do niej
trzy schodki nie stanowi³y ju¿
przeszkody nie do przebycia.
Zacz¹³ dzia³aæ równie¿ spe-
cjalny gabinet rehabilitacyjny.

Po wielu latach wysi³ek dy-
rektora Andrzeja Dubielaka i
doœwiadczenia szko³y w pracy
z m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹
zosta³y docenione. Tablica do-
kumentuj¹ca zdobycie przez
szko³ê zaszczytnego wyró¿nie-
nia zawis³a tu¿ pod tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ zmar³ego dyrektora.

Na uroczystoœci ods³oniêcia
tablicy obecni byli: zastêpca
prezydenta m.st. Warszawy
W³odzimierz Paszyñski, amba-
sador Brazylii w Polsce Mar-
celo Jardim, zastêpca burmi-
strza Dzielnicy Praga-Pó³noc
Artur Buczyñski, zastêpca dy-
rektora Biura Polityki Spo³ecz-
nej Urzêdu Miasta st. Warsza-
wy Irena Chmiel, przewodni-
cz¹cy Komitetu Obchodów
100-lecia, absolwent szko³y,
Artur Lewandowski oraz

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

II  miejsce -  Sylwia Kozio³ i Piotr
Morawski z Katolickiego LO
Ksiê¿y Pallotynów w Che³mnie.

III miejsce -  Piotr Wêgrzyno-
wicz i Piotr Szefer z I LO im. B.
Nowodworskiego w Krakowie.

IV miejsce – Aleksandra Wicik
i Maciej Szarawarski z LO
Centrum Edukacyjnego „Ra-
dosna Nowina 2000” w Pieka-
rach pod Krakowem.

V  miejsce – dwie dru¿yny ex
aequo - Karolina Szamlewska i
Maria Gasiñska z V LO w Gdañ-
sku-Oliwie oraz Marta Saran i
Joanna Lipska z Zespo³u Szkó³
w Gródnie ko³o Che³mna.

Zwyciêzcy konkursu, Ma³go-
rzata Kowal i Dominik Chlebek
z XVI LO w Krakowie nie kryli
radoœci. Wraz z opiekunk¹, na-
uczycielk¹ geografii, Eliz¹ Woj-
tasik ju¿ drugi raz brali udzia³
w brazylijskiej rywalizacji. W
zesz³ym roku zajêli 3 miejsce.

- Jesteœmy z klasy o profilu
biologicznym – powiedzia³a
Ma³gorzata Kowal – dlatego
wybraliœmy jako temat prezen-
tacji „Faunê i florê Brazylii.
Chcieliœmy naszym wystêpem
przyczyniæ siê do ratowania la-
sów amazoñskich, które s¹ wy-
cinane i niszczone. Nasza pre-
zentacja to ekologiczne SOS.

Nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu ufundo-
wa³a Ambasada Brazylii w Pol-
sce. Konkurs organizowany
przez L LO im. Ruy Barbosa jest
nie tylko œwietn¹ form¹ popula-
ryzacji wiedzy o Brazylii, ale rów-
nie¿ rozbudza  ogóln¹ ciekawoœæ
œwiata. Z pewnoœci¹ ci m³odzi
ludzie, którzy rywalizowali ze
sob¹ w 50. Liceum w przysz³o-
œci bêd¹ chcieli poznaæ osobiœcie
Brazyliê i odpowiedzieæ sobie na
pytania zawarte w wierszu za-
prezentowanym przez laureatów
III miejsca, Piotra Wêgrzynowi-
cza i Piotra Szefera z Krakowa:

Kim jesteœ?
Powiedz mi…Kim jesteœ?
Tajemn¹ krain¹…?
Ludzkim cierpieniem…?
Œwiata potêg¹…?
¯ycia wspomnieniem…?
Piêkn¹ kobiet¹…?
Odkrywców d¹¿eniem…?
Bogactw kopalni¹…?
Marzeñ spe³nieniem…?
Karnawa³u królow¹…?
Chciwych pragnieniem…?
Zwyk³¹ koloni¹…?
Indian schronieniem…?
Samby ojczyzn¹…?

Joanna Kiwilszo

Jak dobrze, ¿e taka
szko³a istnieje!

To s³owa uczennicy L Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Ruy Barbosa, gdzie 12 marca odby³o siê uroczyste ods³o-
niêcie tablicy upamiêtniaj¹cej zdobycie przez szko³ê wyró¿-
nienia w architektonicznym konkursie „Warszawa Bez Ba-
rier 2007”, organizowanym przez miasto sto³eczne Warsza-
wa i Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji.

przedstawicielki Stowarzysze-
nia Przyjació³ Integracji.

Jak zaznaczy³ dyrektor L LO
im. Ruy Barbosa Wies³aw
W³odarski, w szkole najwa¿-
niejsi s¹ uczniowie, dlatego
ods³oniêcia tablicy dokona³
uczeñ klasy integracyjnej Ja-
ros³aw Stefaniak.

Ewa Lorek, uczennica inte-
gracyjnej klasy I m, doje¿d¿a
do liceum z Mokotowa. Nie
¿a³uje jednak swojej decyzji
przy wyborze szko³y.

- Czujê siê tu normalnie-
powiedzia³a w imieniu m³o-
dzie¿y w podobnej sytuacji. –
Udogodnienia dla osób niepe-
³nosprawnych œwiadcz¹ o tym,

¿e nas tu chc¹, ¿e nie jeste-
œmy tu z przypadku czy ko-
niecznoœci.

Ewa Lorek podkreœli³a te¿
serdecznoœæ i wyrozumia³oœæ
nauczycieli oraz kole¿anek i
kolegów, z jak¹ spotka³a siê w
tej szkole. Ta atmosfera spra-
wia, ¿e nie zamieni swojego
liceum na ¿adne inne.

Po ods³oniêciu tablicy, w
szkolnej auli odby³ siê pokaz fil-
mu, nakrêconego przez klasê
integracyjn¹, w re¿yserii Ange-
liki Karczewskiej, pod opiek¹
wychowawcy klasy, Grzegorza
Sawy. Film pokazuje „normal-
ne” ¿ycie ludzi niepe³nospraw-
nych. W pewnym momencie,
kiedy zdrowi uczniowie narze-
kaj¹, ¿e du¿o czasu zabiera im
dojazd do szko³y, a póŸniej
ogl¹damy pocz¹tek dnia Ewy
Lorek i tysi¹ce przeszkód, jakie
musi pokonaæ w dotarciu do
szko³y („niekiedy ka³u¿a jest
wiêksza ni¿ staw”), my „spraw-
ni” czujemy siê zawstydzeni.

Film niesie jednak przes³a-
nie optymistyczne. Wszelkie
przeszkody mo¿na pokonaæ,
bo najwiêksze bariery s¹ w
ludzkich g³owach. S¹ takie
miejsca, gdzie te bariery zosta-
³y zniesione.  Do nich nale¿y L
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Ruy Barbosa na Pradze, przy
ul Burdziñskiego 4. Dobrze, ¿e
takie szko³y istniej¹!

Joanna Kiwilszo

Laureaci I miejsca w Konkursie ogólnopolskim,

Ma³gorzata Kowal i Dominik Chlebek z XVI LO w Krakowie

Jaros³aw Stefaniak z klasy integracyjnej ods³onia tablicê

Ruchoma platforma przy wejœciu do sto³ówki
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DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Sprzeda¿

POL-TOP

0501-273-333

www.poltop.waw.pl
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Zacisze luksus wœród willi!
metra¿e od 45-88 m2

cena na dziœ

od 7000 z³/m2

kameralny,

chroniony budynek

gara¿ podziemny

w³asnoœæ hipoteczna

Œwiêtoœci nie szargaæ  - chcia-
³oby siê powiedzieæ Paulowi Fuk-
sowi – autorowi sztuki i Janowi
Prochyrze – re¿yserowi oraz ca-
³emu zespo³owi, który przygoto-
wa³ spektakl w Teatrze „Rampa”.
Na szczêœcie, nie chodzi o Mat-
kê Polkê, lecz o to, „Jak staæ siê
¿ydowsk¹ matk¹ w dziesiêæ
praktycznych lekcji”. Mo¿emy
œmiaæ siê do ³ez, patrz¹c jak ty-
tu³owa bohaterka, przepe³niona
macierzyñskim uczuciem, usta-
wia ¿ycie rodziny tak, by we
wszystkich, nawet b³ahych spra-
wach, mieæ g³os decyduj¹cy,
wszystko kontrolowaæ, wszystki-
mi dyrygowaæ. Ona wszystko wie
najlepiej, tak¿e to, co dotyczy do-
ros³ych dzieci: jak maj¹ siê ubie-
raæ, z kim spotykaæ, a z kim – nie.
Jej mi³oœæ do mê¿a i dzieci obja-
wia siê  w ró¿nej, wrêcz grote-
skowo-terrorystycznej formie.

Tê bogat¹ w odcienie rolê z
temperamentem  zagra³a El¿bie-
ta Jod³owska; obiekty jej troski i
nadopiekuñczoœci to Agnieszka
Fajlhauer (Anetka), Leszek

„Rampa” zaprasza
Abrahamowicz (Daniel), Marek
Fr¹ckowiak (Tata); w otoczeniu:
Klementyna Umer (Zuzia), Ad-
rianna Janota (Dziewczyna),
Tadeusz Woszczyñski (Maury-
cy), Konrad Marsza³ek (Jakub).
Czy do wyprostowania relacji
wystarczy wiedza i umiejêtnoœci
lekarza (Marek Urbañski) i psy-
choterapeuty (Piotr Furman)?

Ogl¹daj¹c przedstawienie,
warto wzi¹æ pod rozwagê reflek-
sjê autora sztuki – lekarza, psy-
choanalityka: „Mo¿e wszyscy
powinniœmy staæ siê ¿ydowski-
mi matkami?”. Tak¿e – jego za-
chêtê: „Niechaj ka¿dy widz, nie-
zale¿nie od tego, czy jest ̄ ydem
czy nie, odnajdzie w tej sztuce
to, co mu przypomina jego sa-
mego. A dziêki magii teatru niech
siê przy tym dobrze bawi”.

Sztukê Paula Fuksa wystawio-
no ju¿ ponad 3000 razy - w Pary-
¿u, Pradze, Szwajcarii, Belgii, Ho-
landii, Izraelu, Brazylii, Turcji.
Obecny na premierze w „Rampie”
autor powiedzia³ po spektaklu: „Te-
atr zrobi³ mi bardzo wielk¹ niespo-

dziankê. Widzia³em wiele insceni-
zacji - ten spektakl przewy¿sza
wszystkie inne przedstawienia”.

Na spektakl z tak¹ rekomen-
dacj¹ Teatr „Rampa”  zaprasza
28, 29 i 30 marca o godz. 19.00.
Równie¿ 28 i 29 marca ale o
godz. 21 na drugiej scenie
„Rampy” – gratka dla mi³oœników
piêknych piosenek. „Oskary,
Oskary, czyli piosenki ze statu-
etk¹” wyre¿yserowa³ wed³ug
w³asnego autorskiego pomys³u
Jerzy Satanowski, kompozytor
muzyki filmowej. Dorota Osiñska
i Robert Kowalski przypomn¹ i
wzrusz¹ s³uchaczy przebojami z
kultowych filmów, takich jak: „Ni-
gdy w niedzielê”, „Titanic”, „West
Side Story,” „Gospoda Œwi¹tecz-
na”, „Pocahontas”.

27 marca premiera musica-
lu rodzinnego „Obcy” w re¿y-
serii Teresy Kurpias.

Teatr „Rampa”, ul. Ko³owa 20;

kasa tel. 022 679 89 76;

022 679 05 35;

www.teatr-rampa.pl

Amator swoje obrazy wie-
sza u siebie w domu albo roz-
daje znajomym i rodzinie. Pro-
fesjonalne galerie nie chc¹ z
nim gadaæ, wynajêcie sali do
zaprezentowania prac – kosz-
tuje. Trudno dotrzeæ do szer-
szej publicznoœci, podzieliæ siê
z ni¹ radoœci¹ tworzenia. Ra-
doœci¹, bo o zarabianiu na
swojej sztuce tacy artyœci ra-
czej nie myœl¹. Bogini nieba,
Junona, okaza³a siê dla nich
¿yczliwa.

Klub nie zapomina wpisaæ
wystawy do terminarza na
nowy rok. Zainteresowani
przypomn¹ o tym w odpowied-
nim czasie, przygotuj¹ nowe
prace i sami pomog¹ je zawie-
siæ – mówi Marzena Kujawa,
kierowniczka Junony. Tutaj nie
ma zwyciêzców i pokonanych.
Nagrodzeni zostan¹ wszyscy
uczestnicy. Odbiór sztuki jest
bardzo indywidualny, dlatego
zadecydowaliœmy, ¿e to nie
bêdzie konkurs.

Dobry pocz¹tek
Bródnowski klub Junona po raz ósmy zaprasza na wy-

stawê prac artystów-amatorów. Z inicjatywami kultural-
nymi wiadomo, jak jest: jedne siê udaj¹, inne mniej. Ten
pomys³ okaza³ siê trafiony. Dlaczego? Uczestnicy mówi¹,
¿e w³aœnie ta wystawa sta³a siê dla nich najwa¿niejsza.
Poniewa¿ by³a pierwsza i da³a dobry pocz¹tek.

Chocia¿ poziom prac z
roku na rok staje siê wy¿szy,
konkurencja nie jest najwa¿-
niejsza. Chodzi nie tylko o po-
kazanie siê i pochwalenie
osi¹gniêciami. Miêdzy arty-
stami rodz¹ siê przyjaŸnie,
pomagaj¹ sobie wzajemnie i
dopinguj¹ w trudniejszych
momentach.

Artyœci-amatorzy na co dzieñ
wykonuj¹ rozmaite zawody,
czêœæ z nich jest ju¿ na emery-
turze. Ró¿ni¹ siê równie¿ wie-
kiem. Ale jedno ich ³¹czy: pa-
sja tworzenia rzeczy piêknych.
Oni uchylaj¹ drzwiczki w nie-
skoñczonoœæ, w magiczny
œwiat. Ich sztuka jest terapi¹ na
wspó³czesny stan ducha, balsa-
mem na sko³atane nerwy – s¹-
dzi Ewa Wittke z SM Bródno.

W tym roku udzia³ wziê³o 70
osób. Najliczniej reprezento-
wane by³o malarstwo olejne,
ale ogl¹daæ mo¿emy tak¿e
akwarele, hafty, pastele i witra-
¿e. Jadwiga Rydzewska, au-
torka tych ostatnich, mówi: ku-
pi³am specjalny sprzêt do ciê-
cia szk³a i nauczy³am siê to ro-
biæ. Sama te¿ cynujê krawê-
dzie. Uwa¿am, ¿e witra¿ jest
jak ¿ycie, tak¿e sk³ada siê z
kawa³ków. Bywa, ¿e pêknie i
trzeba wszystko zaczynaæ od
pocz¹tku.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ
do 28 marca, w godzinach
13-20 w klubie Junona, ul.
Bazyliañska 1.

Niemal ka¿dy z nas czeka na
uroczyste œniadanie w Niedzielê
Wielkanocn¹. Dawniej w Polsce
szykowano odrêbne, w³aœciwe
dla danego rejonu potrawy. Na
Œl¹sku przygotowywano spe-
cjaln¹ zalewê z ³upin cebuli i
kminku i gotowano w niej jajka na
twardo. Podhale s³ynê³o z zupy
robionej z wêdzonych miês, ser-
watki, chrzanu i oczywiœcie jajek.
Na RzeszowszczyŸnie ka¿dy do-
mownik musia³ przed œniadaniem
zjeœæ chrzan, aby zabezpieczyæ
siê przed przysz³ym bólem zêbów
i przeziêbieniem.

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³o-
potowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa
Micha³a Pilicha.

Wielkanocne ucztowanie
W ¿adnym domu nie mog³o

zabrakn¹æ zaprawianego œmie-
tan¹ ¿uru z czosnkiem i maje-
rankiem. Czêsto gotowano w
nim bia³¹ kie³basê lub pieczo-
no j¹ z cebul¹ i chrzanem. W
bogatych domach miejsce na
œrodku sto³u zajmowa³ baranek
z mas³a lub ciasta. Warto wie-
dzieæ, ¿e to a¿ szesnastowiecz-
na tradycja wprowadzona
przez papie¿a Urbana V.

Dawna szlachta bardzo so-
bie folgowa³a w œwiêta wielka-
nocne. Szykowano prosiaki fa-
szerowane kasz¹, dziczyznê,

ryby w galarecie, sêkacze,
marcepany. Ceniono szynkê,
uwêdzon¹ w dymie ja³owco-
wym. Wszystko zapijano do-
skona³ymi winami i miodem.

Biedniejsi starali siê, aby na
ich sto³ach nie zabrak³o bia³e-
go chleba, mas³a, wêdzonki i
chrzanu. Niedzielne œniadanie
nazywano czasem „przy jed-
nym dymie”, bo podawano po-
trawy ugotowane odpowiednio
wczeœniej. W œwi¹teczny czas
nie wypad³o zajmowaæ siê ku-
chennymi robotami.

Po sutym jedzeniu przycho-
dzi³ czas na desery. Najs³yn-
niejsze by³y oczywiœcie sêka-
cze z kilkudziesiêciu jajek,
œmietany, mas³a i cukru. Ale
nie ustêpowa³y im baby. Lukro-
wane, wysokie, z szafranem
dla koloru, rodzynkamiowalne
placki z kruchego ciasta lub
op³atków ze sma¿onymi w cu-
krze owocami. Pieczono ma-
zurki z dodatkiem pomarañczy,
œliwek, fig, s³odkich i gorzkich
migda³ów.

Ludmi³a Milc

Foto Danuta Gibka
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka

ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.pl

Adresatem przegl¹du s¹ mi-
³oœnicy dobrego kina z ca³ej
Warszawy, a w szczególnoœci
dzielnicy Targówek. Celem im-
prezy jest prezentacja najcie-
kawszych filmów pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej.
Uwa¿amy, ¿e ka¿dy cz³owiek
pragn¹cy byæ na bie¿¹co i au-
tentycznie uczestniczyæ w wart-
kim nurcie ¿ycia kulturalnego,
powinien koniecznie obejrzeæ
niektóre obrazy z bogatej eu-
ropejskiej palety produkcji fil-
mowych. Przegl¹d Kinemato-
grafii Europejskiej - Kanon
2008 jest w³aœnie takim subiek-
tywnym zestawem filmów, któ-
re naszym zdaniem uwa¿amy
za szczególnie wartoœciowe i
których obejrzenie pozwoli wie-
lu zagonionym osobom nadro-
biæ kulturalne zaleg³oœci. Pod-
czas naszego przegl¹du zapre-
zentujemy: zdobywcê Z³otej
Palmy na ubieg³orocznym fe-
stiwalu w Cannes, film „4 mie-
si¹ce, 3 tygodnie i 2 dni”, na-
grodzonych w tym roku Osca-
rem dla najlepszego filmu ob-
cojêzycznego „Fa³szerzy”, ob-
sypane nagrodami „Sztuczki”
Andrzeja Jakimowskiego,
„¯ycie na pods³uchu” (Oscar
2007 dla najlepszego filmu ob-
cojêzycznego), „Persepolis”
(nagroda jury na ubieg³orocz-
nym festiwalu w Cannes), „Mo-
tyl i skafander” (nagroda dla
najlepszego re¿ysera dla Julia-

Klasyka Kina Niemieckiego w kinie Œwit
Kino Œwit ma zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Warszawy na

przedpremierowe projekcje przedwojennego kina niemieckiego.
Jest to niespotykana okazja przeniesienia siê w czasy pocz¹t-
ków kina, kiedy królowa³o kino nieme i pojawi³y siê pierwsze fil-
my dŸwiêkowe. Po sukcesach filmów Charles’a  Chaplina, które
niedawno pojawi³y siê na polskich ekranach, tym razem kino Œwit
wraz z dystrybutorem filmowym Vivarto, proponuj¹ Pañstwu
przedpremierowe pokazy trzech filmów klasyki niemieckiej.
CZWARTEK - 27.03.2008 - Metropolis / METROPOLIS 

Re¿yseria: Fritz Lang,.Produkcja: Niemcy 1927
Czas: 126 min. - godz.19.00
SOBOTA - 29.03.2008 - B³êkitny anio³ / BLAUE ENGEL, DER

Re¿yseria: Josef von Sternberg; Produkcja: Niemcy 1930
Czas: 99 min. - godz. 19:15
NIEDZIELA - 30.03.2008 - Gabinet Doktora Caligari / DAS
KABINETT DES DR. CALIGARI

Re¿yseria: Robert Wiene; Produkcja: Niemcy 1920
Czas: 71 min. - godz. 19:15

Przypominamy, ¿e ceny biletów do kina Œwit s¹ najtañsze w
Warszawie. Na pokaz Klasyki Kina Niemieckiego wszystkie
bilety kosztowaæ bêd¹ po 10 z³.

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, w Polsce jedn¹ z najbar-
dziej wp³ywowych instytucji jest
Koœció³. „Tykaæ” czy nie „tykaæ”
zastanawiam siê. Czy jest sens
wyra¿ania swoich opinii? Ko-
œció³ sobie nie ¿yczy rozmów
na jego temat, ale ... solidary-
zuj¹c siê z odwag¹ szarego do-
minikanina, walcz¹cego o
ujawnienie patologii w tej insty-
tucji, proszê o wziêcie pod uwa-
gê kilku moich obserwacji:

- ¿adna normalna rodzina
czy samotna kobieta i matka z
dowoln¹ iloœci¹ dzieci nie ma
takich ulg i odpisów podatko-
wych, dotacji i darowizn co
bezdzietni ojcowie,

- wyra¿ana przez Koœció³
negatywna opinia o gejach i
lesbijkach – odmiennych, ale
autentycznych i szczerych za-
chowaniach ludzi maj¹cych siê
„ku sobie” inaczej, spotyka siê
z ciemn¹ statystyk¹ deprawu-
j¹cych m³odzie¿ gwa³cicieli.

Dlaczego udokumentowana
patologia nie mo¿e spotkaæ siê
z dzia³aniem prokuratury?

Zak³adaj¹c w wariancie
optymistycznym, ¿e tylko 2 %
(pesymistyczny 20%) spoœród
27 tys. ksiê¿y daje nam  540
osobników deprawuj¹cych co
najmniej 540 ch³opaków.

Dla tych 540 kolesi - tak,
kolesi - bo to jest kolesiostwo,
Koœció³ sobie nie ¿yczy ani
prokuratury, ani mediów. Gani
jednego szlachetnego  domi-
nikanina za autentycznoœæ tro-
ski i niepokój o obecnoœæ zbo-
czeñców w barwach tego eli-
tarnego klubu – Koœcio³a - dla-
czego? Czy¿by wierzcho³ek
góry lodowej?

Kontynuuj¹c opisy najgroŸ-
niejszych zoonoz dziœ przedsta-
wiam leptospirozê. Jest to cho-
roba bakteryjna, wystêpuj¹ca w
ka¿dym zak¹tku œwiata. Nasile-
nie wystêpowania odnotowuje
siê wraz z nadejœciem ciep³ych
pór roku. Leptospiry kochaj¹
wodê, nawet w najmniejszej ka-
³u¿y mog¹ siê rozmna¿aæ i jak
w bajce ¿yæ d³ugo i szczêœliwie.
Bakterie s¹ krêtkami, bliskimi
kuzynami syfilisu. Cz³owiek z

Tykaæ nie tykaæ? Leptospiroza
³atwoœci¹ mo¿e zaraziæ siê od
zwierz¹t. Chorobê najczêœciej
roznosz¹ gryzonie. Drogi zara-
¿ania to k¹piele w ska¿onych
zbiornikach lub drog¹ wziewn¹,
np. podczas ¿niw na plantacjach
roœlin nawiedzonych przez za-
ra¿one gryzonie. Dawne nazwy
to gor¹czka b³otna lub choroba
zbieraczy grochu.

Krêtki leptospirozowe, po wnik-
niêciu do organizmu wêdruj¹
drog¹ naczyñ krwionoœnych i ju¿
tam zaczynaj¹ uszkadzaæ krwin-
ki, ¿y³y i têtnice. Wystêpuje go-
r¹czka, anemia, ¿ó³taczka, wybro-
czyny i krwotoki. Najwiêksze spu-
stoszenia powoduje w nerkach,
w¹trobie i mózgu. Osiedliwszy siê
w narz¹dach zaczyna siê faza no-
sicielstwa. Okres wyst¹pienia ob-
jawów to jeden do dwóch tygodni
od pierwszego kontaktu. W zale¿-
noœci od rodzaju serotypu, choro-
ba mo¿e mieæ przebieg ostry, po-
dostry lub bezobjawowy. Pierwszy
przebieg bez udzielenia pomocy
medycznej to zazwyczaj œmieræ.
Ostatni regularne rozprzestrzenia-
nie siê patogenów.

PRZEGL¥D KINEMATOGRAFII EUROPEJSKIEJ

„KANON 2008” 11 – 17.04.2008 r.
na Schnabela na ubieg³orocz-
nym festiwalu w Cannes), „Naj-
pierw strzelaj, potem zwiedzaj”
(wyre¿yserowany przez laure-
ata Oscara Martina McDona-
gha z Colinem Farrellem i Ral-
phem Fiennesem w rolach
g³ównych), „Hallam Foe” (z re-
welacyjnym Jamie Bellem w roli
g³ównej), „Import/Export” (zre-
alizowany przez Ulricha Seidla,
twórcê znakomitych „Upa³ów”),
„Czarn¹ ksiêgê” Paula Verho-
evena, „Ksiê¿niczki”, „Niezna-

jom¹” Giuseppe Tornatore, „Pora
umieraæ” Doroty Kêdzierzaw-
skiej, „Pupendo” i „NiedŸwiadka”
Jana Hrebejka, doskona³¹ kome-
diê czeska „Wycieczkowicze”, je-
den z najlepszych bu³garskich fil-
mów ostatnich lat „Skradzione
oczy” i „Do ciebie cz³owieku”
Roya Anderssona.

Szczegó³owy repertuar Prze-
gl¹du uka¿e siê w nastêpnym
numerze gazety oraz na stronie
Domu Kultury „Œwit”:
www.dkswit.com.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza dzieci i
m³odzie¿ w wieku szkolnym do udzia³u w
konkursie plastycznym „Na pomnik króla
W³adys³awa IV” z okazji 360 rocznicy nada-
nia praw miejskich Pradze.

Celem konkursu jest popularyzowanie wie-
dzy historycznej m³odego pokolenia na temat
historii swojego miejsca zamieszkania.

Regulamin konkursu:
1. Na konkurs bêd¹ przyjmowane prace na papie-

rze ró¿nymi technikami do formatu A3 oraz projekty
przestrzenne do wysokoœci oko³o 25 cm wykonane
ró¿nymi technikami wykonywane indywidualnie lub
grupowo (maksymalnie do trzech osób w grupie)

2. Prace na papierze sk³adane, zginane, ro-
lowane, oprawiane nie bêd¹ przyjmowane. Pra-
ce przestrzenne powinny byæ zabezpieczone.

3. Ka¿da praca powinna byæ opatrzona me-
tryczk¹ na drugiej stronie w przypadku prac na
papierze lub obok pracy w przypadku kompo-
zycji przestrzennych: nazwa konkursu; imiê i
nazwisko autora lub autorów; dok³adny adres
lub telefon placówki, lub domowy; imiê i nazwi-
sko instruktora lub opiekuna;

4. Prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem warto-
œci plastycznych i pomys³owoœci w nastêpuj¹cych
kategoriach wiekowych: 7-9 lat; 10-12 lat; 13-15
lat; m³odzie¿ licealna oraz w dwóch grupach: pra-
ce na p³aszczyŸnie i prace przestrzenne.

5. Prace sk³adamy w Domu Kultury „Praga”
ul. D¹browszczaków 2. Dodatkowe informacje
pod telefonem 022 511-24-55 w terminie od 1
do 30 kwietnia 2008 r.

6. Uczestnicy zostan¹ poinformowani o ter-
minie wystawy i rozdania nagród.

7. Nagrodzone prace staj¹ siê w³asnoœci¹
organizatorów i mog¹ zostaæ wykorzystane do
publikacji. Pozosta³e prace mo¿na odbieraæ
przez dwa tygodnie po zakoñczeniu wystawy.

Konkursy w DK „Praga”
Dom Kultury „Praga zaprasza przedszko-

laki, dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do udzia³u w
konkursie plastycznym „Kocham wiatr”

Inspiracj¹ dla uczestników mo¿e staæ siê to,
¿e wiatru nie widzimy, poznajemy go po skut-
kach jego dzia³ania. Znamy ró¿ne rodzaje wia-
tru. Wiatr pomaga i szkodzi, ma swoj¹ si³ê…

Regulamin konkursu:
1. Na konkurs bêd¹ przyjmowane prace pla-

styczne na papierze w dowolny sposób inter-
pretuj¹ce wiatr (poprzez realne skutki jego dzia-
³ania, w sposób symboliczny lub abstrakcyjny);
maksymalny format pracy A2; dowolne techni-
ki malarskie rysunkowe, mieszane, graficzne.

2. Prace sk³adane, zginane, rolowane, opra-
wiane nie bêd¹ przyjmowane.

3. Uczestnicy mog¹ wykonywaæ prace indy-
widualnie lub grupowo w zespo³ach maksymal-
nie 3-4 - osobowych.

4. Ka¿da praca powinna byœ opatrzona me-
tryczk¹ na drugiej stronie: imiê i nazwisko, wiek
autora (autorów); dok³adny adres i telefon pla-
cówki lub domowy; imiê i nazwisko nauczycie-
la, opiekuna lub instruktora

5. Prace bêd¹ oceniane w nastêpuj¹cych
kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przed-
szkolnym; od 7do 9 lat; od 10 do 12 lat; od 13
do 15 lat; m³odzie¿ licealna. Przy ocenie bêd¹
brane pod uwagê wartoœci plastyczne prac,
pomys³owoœæ, oryginalnoœæ.

6. Prace sk³adamy w Domu Kultury „Praga”
w terminie od 9 kwietnia do 16 kwietnia. Dodat-
kowe informacje pod telefonem 022 511-24-55.

7. O terminie wystawy pokonkursowej i rozda-
nia nagród uczestnicy zostan¹ poinformowani.

8. Nagrodzone prace staj¹ siê w³asnoœci¹ organi-
zatorów i mog¹ zostaæ wykorzystane do publikacji.

9. Pozosta³e prace mo¿na odbieraæ dwa ty-
godnie po zakoñczeniu wystawy.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

To sztandarowe has³o, które od 12 lat
towarzyszy dzia³aniom mi³oœników sta-
rej Pragi, którzy domogaj¹ siê docenie-
nia historycznego znaczenia swojej dziel-
nicy i przywrócenia jej nale¿nej rangi
œródmiejskiej dzielnicy Warszawy.

Praga, zw³aszcza stara Praga, wiele
zawdziêcza swoim mieszkañcom i wier-
nym przyjacio³om. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wielk¹ kampaniê na rzecz promocji Pra-
gi, zmiany jej wizerunku oraz popula-
ryzacji wiedzy o jej historii i wspó³cze-
œnoœci rozpoczêli cz³onkowie Towarzy-
stwa Przyjació³ Pragi w 1996 r. Pretek-
stem by³y przygotowywane przez w³a-
dze Warszawy obchody 400-lecia prze-
niesienia stolicy z Krakowa do Warsza-
wy, w których ca³kowicie zapomniano o
Pradze. Cz³onkowie Towarzystwa podjê-

Promujmy siebie
li wówczas inicjatywê przygotowania ju-
bileuszu 205 rocznicy przy³¹czenia Pra-
gi do Warszawy w 1791 r., równie¿ przy-
paj¹cego w 1996 r. Nastêpnie mi³oœnicy
historii poszperali w wydarzeniach z
przesz³oœci prawobrze¿nej Warszawy i
przyjmuj¹c symbolicznie datê nadania
Pradze przywileju miejskiego 10 lutego
1648 r., przygotowali propozycjê du¿e-
go programu obchodów œwiêta i promo-
cji Pragi w 1998 r. z okazji jubileuszu
350. rocznicy nadania Pradze praw miej-
skich przez króla W³adys³awa IV. Tym ra-
zem w³adze gmin prawobrze¿nej War-
szawy w³¹czy³y siê w realizacjê progra-
mu i pierwszy raz Praga mia³a swoje
wielkie œwiêto, trwaj¹ce praktycznie ca³y
rok 1998 r.

Przygotowuj¹c program obchodów
350. rocznicy nadania Pradze praw miej-
skich, TPP przygotowa³o szereg konkur-
sów dla m³odzie¿y i doros³ych: historycz-
ne, literackie, promocyjne, w tym „Pra-
¿anin Roku”, „Praska Firma Roku”,
„Praska Organizacja Roku”.

Czas szybko biegnie, w 2008 r. przy-
pada ju¿ 360 rocznica nadania Pradze
przywilejów miejskich. Minê³o 10 lat od po-

przednich uroczystoœci. Fakt ten chc¹ po-
nownie wykorzystaæ do promocji prawo-
brze¿nej Warszawy w³adze samorz¹dowe
oraz organizacje spo³eczne wierne swoim
ma³ym prawobrze¿nym ojczyznom.

Na Pradze Pó³noc Towarzystwo Przy-
jació³ Pragi oraz Dom Kultury „Praga”
postanowi³y reaktywowaæ dobr¹ trady-
cjê promocji swoich mieszkañców, firm i
organizacji spo³ecznych og³aszaj¹c now¹
edycjê konkursów: „Pra¿anin Roku
2008”, „Praska Firma Roku 2008” oraz
„Praska Organizacja Roku 2008”.

Dla mi³oœników historii, m³odych i do-
ros³ych, przygotowano okolicznoœciowe
konkursy i quizy wiedzy o historii dziel-
nicy. Bêd¹ siê odbywa³y na imprezach
plenerowych organizowanych przez
Dom Kultury „Praga”, na imprezach
okolicznoœciowych z okazji jubileuszu
360. rocznicy nadania Pradze praw miej-
skich, a tak¿e w szko³ach, które organi-
zatorzy serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u
w krzewieniu wiedzy o naszej dzielnicy.

Wszelkie informacje na temat regula-
minów i zasad konkursu mo¿na uzyskaæ
w siedzibie Domu Kultury „Praga” przy
ul. D¹browszczaków 2 u wicedyrektor Pani
Ma³gorzaty Grabnej tel. 022 618 41 51
lub na stronie iternetowej Domu Kultury
„Praga” www.dkpraga.pl.

WESELA,

PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654
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Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Donald Tusk obieca³
wszystkim podwy¿ki. Pierwsi
obiecane podwy¿ki dostali
mieszkañcy Warszawy, czyli
jego okrêgu wyborczego. Nie
wiem tylko, czy og³upionym
przez TVN (Tusk Vision Ne-
twork) i „Gazetê Wyborcz¹”
wyborcom na pewno chodzi³o
o podwy¿ki... cen biletów.

Sesja Rady Warszawy, któ-
ra mia³a obradowaæ nad pod-
wy¿kami, przeci¹ga³a siê nie-
mi³osiernie. Co chwila og³a-
szano kolejne przerwy. Radni
LiD negocjowali swoje popar-
cie dla tego projektu. Byli w
niezrêcznej sytuacji, bo wcze-
œniej obiecali publicznie, ¿e
podwy¿ek na pewno nie popr¹.
Byæ mo¿e kilka „uczciwych”

Pierwszy cud
konkursów na stanowiska wy-
granych przez przedstawicieli
SLD pomog³o im prze³amaæ
w³asne opory. Wed³ug „Super-
ekspresu”, SLD za poparcie
podwy¿ek otrzyma sto³ek sze-
fa Totalizatora Sportowego dla
Wies³awa Wilczyñskiego.

Kiedy lewica dobi³a ju¿ poli-
tycznego targu z libera³ami i
popar³a podwy¿ki uderzaj¹ce
w najbiedniejszych, zgubi³ siê
skarbnik. Poniewa¿ nowa ta-
ryfa by³a pisana przez urzêd-
ników na kolanie podczas se-
sji, potrzebny by³ pod ni¹ pod-
pis skarbnika. Szukano go bli-
sko trzy godziny. Kiedy w koñ-
cu znalaz³ siê i z³o¿y³ wyma-
gan¹ prawem parafê pod pod-
wy¿k¹, radni koalicji znów

przerwali sesjê. Tym razem
poszli nape³niæ brzuchy fryka-
sami zakupionymi za nasze
podatki, czyli na tzw. jajeczko.

Apelowa³em, by nie przery-
waæ sesji, jednak darmowa wy-
¿erka by³a dla lewicowców i li-
bera³ów spod znaku mamony
wa¿niejsza. Kiedy wreszcie
wznowiliœmy obrady i oœmieli-
³em siê skrytykowaæ projekt
podwy¿ek, przewodnicz¹ca
Rady wy³¹czy³a mi mikrofon.
Biedaczka zawdziêcza swój
sto³ek chyba wy³¹cznie byciu
¿on¹ ministra Grupiñskiego i
zupe³nie nie radzi sobie z pro-
wadzeniem obrad.

Nazajutrz przeczyta³em w
„Trybunie Ludu z 1953 r.”, ¿e
to ja opóŸnia³em sesjê...

Zamiast zakoñczenia, ¿yczê
Pañstwu weso³ego „Alleluja”!

Maciej Maciejowski

Radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Baczni obserwatorzy sceny
politycznej powoli zaczynaj¹
zauwa¿aæ niepokoj¹ce dla PiS
zjawisko powolnego, aczkol-
wiek znacznego spadku popu-
larnoœci braci Kaczyñskich i ich
partii. Od dnia wyborów parla-
mentarnych, w których to PiS
uzyska³ prawie 32% poparcia
wyborców, popularnoœæ tej
partii spad³a o po³owê. Ostat-
nie sonda¿e wskazuj¹, ¿e na
PiS chcia³oby g³osowaæ ok.
16% ankietowanych. Dla struk-
tury, która niespe³na pó³ roku
temu dzier¿y³a pe³n¹ w³adzê w
pañstwie, to swoisty dramat.
Pocz¹tek kryzysu w PiS mo¿-
na by³o obserwowaæ pod ko-
niec skróconej kadencji parla-
mentu. Wtedy odesz³a grupa
dzia³aczy prawego skrzyd³a
PiS, kojarzonych z Markiem
Jurkiem; dla równowagi Ka-
czyñscy usunêli umiarkowa-
nych,  kojarzonych z Kazimie-
rzem Ujazdowskim. Klasyczne
ciêcie po skrzyd³ach zawsze
tylko chwilowo przywraca rów-
nowagê. Zmniejszenie we-
wnêtrznego ciœnienia oraz wy-
miana telewizyjnych twarzy
PiS tylko na chwilê powstrzy-
ma³y spadki popularnoœci. Za-
pewne wewnêtrzni analitycy w
PiS ze strachem w oczach ob-
serwowali, jak padaj¹ kolejne
progi 25%, 20%. Nastêpny to
15%, a kolejny to strefa jedno-
cyfrowa. Nie pomog³a na pew-
no PiS-owi wewnêtrzna emi-
gracja Ludwika Dorna. Nie po-
maga wycofanie Gosiewskie-
go, Szczyg³y i Ziobry. Nowe
twarze, jak Kamiñski i Kowal,
to nie ten kaliber co ich po-
przednicy. Zimny i wyrachowa-
ny Kurski dwoi siê i troi, aby
oœmieszyæ politycznych prze-
ciwników, ale i jego zasób sar-
kazmu ulega wyczerpaniu, a
stosowane chamskie chwyty
nie przynosz¹ spodziewanych
reakcji. Na nic wysi³ki wszyst-
kich spin - doktorów, gdy lider
formacji strzela co raz w³asnej
partii w przys³owiowe kolano.

PiS siê sypie
Problemem PiS staje siê jej
twórca i lider Jaros³aw Kaczyñ-
ski, który najwyraŸniej siê po-
gubi³ i nie mo¿e znaleŸæ wyj-
œcia z sytuacji. Stare metody,
które przez lata by³y skutecz-
ne, teraz zawodz¹, uwypuklaj¹
siê t³umione frustracje. Do tej
pory obra¿anie ludzi uchodzi-
³o Kaczyñskim bezkarnie. Ja
pamiêtam s³ynne ju¿ „spie-
przaj dziadu”, pamiêtam te¿
„ma³pê w czerwonym”, co nie
przynosi chluby autorom tych
s³ów. Ostatnio Pan Jaros³aw
pou¿ywa³ sobie na internau-
tach, ¿e niby piwko i pornosy,
wylewaj¹c z siebie ¿al wobec
m³odej generacji Polaków za
przegrane dziêki ich aktywne-
mu zaanga¿owaniu wybory.
Zapewne nie wp³ynie to na
wzrost notowañ reprezentowa-
nej przezeñ formacji. Niesku-
teczna okaza³a siê walka z PO
w dystansie. Do tej pory pre-
mier Donald Tusk, nie podej-
muj¹c praktycznie ¿adnych
znacz¹cych decyzji, unika³
konfrontacji. Nowa taktyka JK
-  jak widzê - jest prób¹ dopro-
wadzenia do zwarcia i tak po-
strzegam irracjonalny opór
PiS, a szczególnie jej lidera, w
sprawie ratyfikacji Traktatu Li-
zboñskiego, który to traktat
osobiœcie negocjowa³ i podpi-
sa³ jego brat prezydent. PiS jak
kania d¿d¿u potrzebuje me-
dialnego sukcesu, a gdyby
przy okazji uda³o siê daæ
pstryczka w nos Platformie, sa-
tysfakcja by³aby podwójna. W
obecnej konfiguracji parlamen-
tu, gdy do ratyfikacji traktatu
potrzeba 2/3 g³osów Sejmu -
bez zgody klubu PiS lub jego
czêœci ustawy przeprowadziæ
siê nie da. Spór ma bardziej
charakter ambicjonalny ni¿
merytoryczny, ale co z tego
wyniknie - nie wiadomo. Cza-
sami w zwarciu jeden cios
przes¹dza o wygranej lub po-
ra¿ce. Lew Trocki zwyk³ ma-
wiaæ, ¿e mo¿na przewidzieæ
wojnê lub rewolucjê, ale nie

mo¿na przewidzieæ wyników
jesiennego polowania na kacz-
ki. Platforma ma trzy wyjœcia:
zgodziæ siê na dyktat PiS, z³a-
maæ czêœæ parlamentarzystów
z PiS strasz¹c ich przedtermi-
nowymi wyborami (wiadomo,
¿e wielu z nich ze wzglêdu na
niskie sonda¿e powtórnie do
parlamentu nie wejdzie) lub
pójœæ na  koncepcjê ogólnokra-
jowego referendum. Ka¿de
rozwi¹zanie ma swoje dobre i
z³e strony, nie ka¿de jednak
jest realne. Szanta¿ wyborczy
raczej nie przejdzie, bo PO nie
ma si³y, aby parlament rozwi¹-
zaæ. Z³amanie dyscypliny w
klubie PiS to œmieræ politycz-
na, wiêc ochotników w tamtych
szeregach nie widzê. Pozosta-
je tak naprawdê droga referen-
dum lub przystanie PO na dyk-
tat PiS. JK gra o wszystko i nie
odpuœci. Referendum i pora¿-
ka w nim si³ prounijnych, czyli
PO i SLD, to dla niego jedyna
szansa zmiany niekorzystnej
tendencji dla PiS. Dla PO i SLD
wygrana w referendum, a tak
naprawdê wygrana o frekwen-
cjê 50%, która jest warunkiem
jego wa¿noœci, to wzmocnienie
pozycji na scenie politycznej.
Przy okazji lewica jako jedyna,
która podnosi ten aspekt, bê-
dzie mia³a szansê mówienia o
brakach w przyjmowanym
Traktacie, to jest o Karcie Praw
Podstawowych. My wszyscy
uzyskamy wiêksz¹ wiedzê na
temat Traktatu, który de facto
zastêpuje odrzucon¹ Konstytu-
cjê Unii Europejskiej. Wiêc chy-
ba - wkrótce do urn.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

SLD-Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

Gdy pó³tora roku temu, jako
Lewica i Demokraci wziêliœmy
na siebie ciê¿ar wspó³rz¹dze-
nia Warszaw¹, wiedzia³em, ¿e
nie bêdzie ³atwo. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e po czterech
latach rz¹dów Prawa i Spra-
wiedliwoœci w stolicy nieraz
zmuszeni bêdziemy do podej-
mowania decyzji trudnych i
niepopularnych. Tak by³o na
ostatniej sesji Rady Warszawy,
gdy trzeba by³o podj¹æ decy-
zjê o podwy¿ce cen biletów ko-
munikacji miejskiej. Poprzed-
nia mia³a miejsce prawie 7 lat
temu, a od tego czasu poziom
inflacji wzrós³ o 18%, nie mó-
wi¹c o wzroœcie cen paliwa i
pr¹du. Poniewa¿ poprzedniej
Radzie Warszawy i prezyden-
towi Lechowi Kaczyñskiemu
nie starczy³o odwagi na doko-
nanie w miêdzyczasie kolejnej
zmiany cen, proponowana te-
raz podwy¿ka mia³a byæ du¿a.

Jako Lewica i Demokraci
od pocz¹tku zapowiadaliœmy
jednak, ¿e nie zgodzimy siê
na podwy¿ki w wysokoœci pro-
ponowanej pierwotnie przez
Zarz¹d Transportu Miejskiego
i pani¹ prezydent Gronkiewicz
- Waltz. Uznaliœmy, ¿e war-
szawiacy nie mog¹ odpowia-
daæ za b³êdy naszych po-
przedników, czyli PiS-u. Z dru-

giej strony rozumieliœmy, ¿e
bilety w Warszawie nale¿¹ do
najtañszych w kraju, przez co
miasto dop³aca do komunika-
cji miejskiej gigantyczne pie-
ni¹dze. Aby mieæ pieni¹dze
na modernizacjê i zakup no-
wego taboru, podwy¿ki s¹
niezbêdne. Z tego wzglêdu,
jako LiD, przedstawiliœmy
w³asn¹ koncepcjê zmiany
cen, sk³adaj¹c¹ siê z trzech
zasadniczych elementów:

1. Przyjêcia, i¿ wszystkie
œrodki pochodz¹ce z podwy-
¿ek cen biletów przeznaczone
bêd¹ na zakup nowego tabo-
ru komunikacji miejskiej

2. Ograniczenia do minimum,
czyli poziomu inflacji, podwy¿ek
cen biletów, z których najczê-
œciej korzystaj¹ warszawiacy
(miesiêczne, kwartalne i jedno-
razowe), a tak¿e zredukowanie
o 20% proponowanej przez
w³adze miasta podwy¿ki cen
biletów dobowych, trzydnio-
wych i tygodniowych

3. Obni¿enie do poziomu 65
lat wieku uprawniaj¹cego do
praktycznie darmowych prze-
jazdów komunikacj¹ miejsk¹
(jedynie za 40 z³ na rok!).

W wyniku rozmów z Plat-
form¹ Obywatelsk¹ i w³adzami
miasta nasze postulaty zosta-
³y uwzglêdnione w formie au-

topoprawki do uchwa³y, któr¹
na sesji zg³osi³ wiceprezydent
Jakubiak. Dlatego te¿, mimo
kolejnej awantury w wykonaniu
radnych PiS, uchwa³a zosta³a
przeg³osowana 31 g³osami rad-
nych PO i LiD. Dziêki pieni¹-
dzom z tej stosunkowo niewiel-
kiej w rezultacie podwy¿ki,  na
ulice Warszawy jeszcze w tym
roku wyjedzie kilkaset autobu-
sów i tramwajów. Mam nadzie-
jê, ¿e trafi¹ one g³ównie na
praw¹ stronê Wis³y, czego
szczerze Pañstwu ¿yczê – nie
tylko na Œwiêta.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

SLD - Lewica i Demokraci

www.sebastianwierzbicki.pl

Obni¿yliœmy podwy¿ki

W dawnych czasach dostaæ
pracê w magistracie by³o na-
prawdê trudno. Na przyk³ad,
a¿eby zostaæ we Lwowie stra¿-
nikiem miejskim, czyli cepa-
kiem, trzeba by³o byæ krewnym
cepaka ju¿ zatrudnionego w
ratuszu, a przynajmniej mieæ
takowego solenn¹ rekomen-
dacjê. Dziêki temu formacja
cepaków cieszy³a siê wielk¹
estym¹, paraduj¹c w b³êkit-
nych kubrakach z czerwonymi
klapami i w futrzanych czapach
z niedŸwiedziej skóry, ozdobio-
nych b³yszcz¹cymi blaszany-
mi herbami miasta. Nazwa for-
macji pochodzi³a od u¿ywane-
go przez nich œrodka przymu-
su bezpoœredniego, którym by³
okuty ¿elazem cep.

Szeœæset lat temu w³adze w
ratuszu funkcjonowa³y ju¿ w
sposób doœæ podobny do na-
szego. Samorz¹d miejski sk³a-
da³ siê z rady, bêd¹cej orga-
nem wykonawczym, czyli od-
powiednikiem dzisiejszego za-
rz¹du, oraz z gminu, czyli
zgromadzenia kupców i rze-
mieœlników, podejmuj¹cego
uchwa³y zwane wilkierzami.
Burmistrzem by³ przewodni-
cz¹cy rady, przez ni¹ wybiera-
ny. Inicjatywa uchwa³odawcza
burmistrza wygl¹da³a w ten
sposób, ¿e burmistrz zadawa³

zgromadzeniu pytania, tzw.
propozycje, a gmin odpowia-
da³ od razu lub te¿ prosi³ o
zw³okê do nastêpnej sesji, by
siê wpierw miêdzy sob¹ poro-
zumieæ.

Do fotela burmistrza nie
mo¿na siê by³o zbytnio przy-
zwyczajaæ. W Krakowie przez
wiele lat burmistrz zmienia³ siê
zwyczajowo co miesi¹c, tak by
ka¿dy rajca w ci¹gu kadencji
zd¹¿y³ nacieszyæ siê przys³u-
guj¹cym tej funkcji ber³em. W
mniejszych miasteczkach bur-
mistrz nie by³ a¿ tak szano-
wan¹ person¹. Zdarza³o siê,
¿e gdy narazi³ siê staroœcie,
ten mu przyla³ po grzbiecie
korbaczem.

Takie by³y wtedy obyczaje.
Jedyn¹ istotn¹ ró¿nic¹ dawne-
go samorz¹du w stosunku do
dzisiejszego by³o natomiast
posiadanie przezeñ w³adzy
s¹dowej i egzekucyjnej. W œre-
dniowiecznym Lwowie wiêzie-
nie miejskie znajdowa³o siê w
samym ratuszu i spe³nia³o roz-
maite funkcje. Najwa¿niejsze
by³y lochy, ale i na parterze ra-
tusza funkcjonowa³o specjalne
pomieszczenie, „Szali¹” zwa-
ne, w którym burmistrz zamy-
ka³ na czas jakiœ natrêtnych
petentów, zbytnio nachodz¹-
cych magistrackich oficjeli. W

1594 roku na rynku przed
lwowskim ratuszem urz¹dzono
specjalne miejsce „dla k³ótli-
wych bab”: przytwierdzony do
œciany ³añcuch z obro¿¹. Jak
zapisa³ kronikarz, za wykona-
nie obro¿y mój imiennik Maciej
Kowal otrzyma³ (bez przetar-
gu!!!) piêæ groszy.

Obyœmy umieli doceniæ cza-
sy, w których ¿yjemy - bez lo-
chów, ³añcuchów i korbaczy,
pe³ne ¿yczliwoœci zarówno dla
natrêtnych petentów, jak i dla
k³ótliwych bab. Na œwiêta Wiel-
kiej Nocy, zapowiadaj¹ce nam
jak co roku radoœæ i nadziejê,
tego wszystkim Pañstwu
¿yczê!

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Œwi¹tecznie i historycznie
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI dojazd 022
670-39-78, 0602-748-254

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis
ADWOKAT, karne, cywilne
0514-081-710
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
CZYSZCZENIE tapicerki
meblowej, pranie wyk³adzin,
dywanów, solidnie, ceny
przyzwoite, 022 498-76-47,
0514-353-731
DACHY, us³ugi blacharsko-
dekarskie, hydroizolacyjne,
tel. 0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tanio, 0605-726-258
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl

WYKOÑCZENIE, malowanie,
gipsowanie, panele
0606-464-453
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MEBLE stylowe - mog¹
byæ do renowacji - kupiê,
tel. 0515-090-829 lub 022
826-62-32
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wyna-
grodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54
ZATRUDNIÊ ludzi do rozbiórki
samochodów 0511-808-398

Na BOK-u

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Okr¹g³y
Jubileusz

Ju¿ niebawem spotkamy siê
na uroczystych obchodach
20-lecia Teatru 13 (29.03
godz.18.00). „Trzynastka” jest
jednym z najd³u¿ej dzia³aj¹-
cych, niezawodowych teatrów
w Warszawie, od oœmiu lat
dzia³aj¹cym przy Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury. W marcu
œwiêtowaæ bêdzie okr¹g³¹
rocznicê dwudziestych uro-
dzin. Oficjalne uroczystoœci
zwi¹zane z jubileuszem przy-
padn¹ na koniec miesi¹ca, a
g³ówn¹ ich atrakcj¹ bêdzie pre-
miera „Czecholandii” (kolej-
ny spektakl, dzieñ póŸniej –
30.03 godz. 18.00). Tytu³ ten
nie bez przyczyny kojarzy siê
nam ze s³ynnym pisarzem,
gdy¿ pod t¹ nazw¹, kryj¹ siê
cztery jednoaktówki  Antonie-
go Czechowa. Aktualnie trwaj¹
intensywne próby do tego
przedsiêwziêcia, w które „za-
mieszanych jest” oko³o dwu-
dziestu aktorów, zarówno z
„Trzynastki” jak i z zaprzyjaŸ-
nionego Teatru Metka. Póki co
mo¿emy zdradziæ, ¿e próby te
odbywaj¹ siê nie tylko na de-
skach ale i na planie filmowym,
a projekcje filmowe pojawi¹ siê
w spektaklu wielokrotnie.

Choæ „Czecholandiê” re¿y-
ser zespo³u bra³ ju¿ kilka razy
na warsztat, Tomasz S³u¿ew-
ski zapowiada, ¿e tym razem
bêdzie ona mia³a ca³kowicie
nowy, œwie¿y, a momentami
zaskakuj¹cy, nie pozbawiony
absurdu i humoru wyraz.

Mo¿na by rzec – wariacja z
Czechowa.

Przed spektaklem zobaczy-
my równie¿ film o Teatrze13
zawieraj¹cy wywiady z by³ymi
i obecnymi cz³onkami zespo-
³u, a w jego przerwie wystawê
zdjêæ ze wszystkich przedsta-
wieñ teatru. Do zobaczenia na
jubileuszu!

Bezp³atne zaproszenia na
„Czecholandiê” odebraæ mo¿-
na w sekretariacie BOK.

Bukowina
w Saloniku
Wolna Grupa Bukowina

bêdzie gwiazd¹ wiosennego
„Saloniku z kultur¹” (5.04
godz. 18.00, bilety 20 pln).

Ta rozkochana w poezji,
przyrodzie i piosence polska
grupa muzyczna z nurtu poezji
œpiewanej, odcisnê³a silne piêt-
no na niejednym festiwalu, kon-
kursie, imprezie studenckiej
czy turystycznej. Jej liderem by³
Wojciech Belon, za³o¿yciel i le-
genda zespo³u oraz autor wiêk-
szoœci piosenek. Po jego œmier-
ci w 1985 roku, grupa zawiesi-
³a dzia³alnoœæ. Powróci³a na
scenê po siedmiu latach i do
dziœ pozostaje wierna klimato-
wi, jaki stworzy³ jej lider.

Obecnie Wolna Grupa Bu-
kowina wystêpuje w sk³adzie:
Gra¿yna Kulawik - œpiew, Woj-
ciech Jarociñski - œpiew, gita-
ra, Wac³aw Juszczyszyn -
œpiew, gitara i Wojciech Mazia-
kowski - gitara basowa. Mimo,
¿e od debiutu zespo³u minê³o
ponad 30 lat, jego wielbicieli
wci¹¿ nie brakuje.

Tego samego dnia w Salo-
niku wyst¹pi równie¿ znany
artysta Jerzy Filar od lat upra-
wiaj¹cy z powodzeniem gatu-
nek piosenki autorskiej. Du¿a
osobowoœæ sceniczna, poczu-
cie humoru i charakterystycz-
ny, chrapliwy g³os powoduj¹,
¿e na jego koncertach trudno

siê nudziæ. Artysta wspó³pra-
cuje na sta³e z autorem tek-
stów, Jackiem Cyganem.

Jerzy Filar doœæ czêsto go-
œci w programach radiowych i
telewizyjnych. Sympatiê pu-
blicznoœci zaskarbi³ sobie za-
k³adaj¹c z przyjació³mi znany
zespó³ Nasza Basia Kochana.
W „Saloniku” piosenkarzowi
akompaniowaæ bêdzie Janusz
Skowron, znany pianista jaz-
zowy i kompozytor.

Wraz z gospodarzem progra-
mu Antonim Murackim serdecz-
nie zapraszamy wszystkich „bu-
komaniaków” i nie tylko.

Przedszkolak
Bia³o³êki

Wielkimi krokami zbli¿a siê
kolejny „Przedszkolak Bia³o³ê-
ki”. Jest to najwiêksza impre-
za dla dzieci w wieku przed-
szkolnym organizowana w na-
szej dzielnicy, sprawiaj¹ca
ogromn¹ radoœæ i frajdê nie
tylko najm³odszym ale i orga-
nizatorom. Tegoroczna edycja
zgodnie z sugesti¹ dyrekcji
bia³o³êckich przedszkoli zmie-
ni³a formu³ê z konkursu na
przegl¹d artystyczny.

Przegl¹d w kategorii mu-
zycznej odbêdzie siê w dniach
14 i 15 kwietnia w godzinach
15.00 – 19.00

Przegl¹d w kategorii teatral-
nej odbêdzie siê w dniach 23 i
24 kwietnia w godzinach
15.00 – 19.00

Karty zg³oszeñ nale¿y nade-
s³aæ do sekretariatu BOK do
dnia 2 kwietnia 2008r.

Prace w kategorii plastycz-
nej nale¿y z³o¿yæ w sekretaria-
cie BOK do dnia 7 kwietnia.

Wernisa¿ prac odbêdzie siê
w dniach 14 i 15 kwietnia w
czasie trwania przegl¹du ze-
spo³ów muzycznych.

Szczegó³y pod numerem
022 614-66-56.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pañskiego
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

03-401 Warszawa, Al. Solidarnoœci 67
NIP: 113-13-35-374

„Na Szpital Praski”
l % podatku na Szpital Praski

Sam zdecyduj,
na jaki cel ma byæ przeznaczony 1% Twojego podatku.
Dlaczego warto przekazaæ 1% podatku na rzecz Szpitala Praskiego?

• Tê kwotê i tak trzeba zap³aciæ do Urzêdu Skarbowego. Mo-
¿emy jednak sami zdecydowaæ, na co zostan¹ przeznaczone
te pieni¹dze.

• Ka¿da z³otówka zostanie przeznaczona na zakup: aparatury
medycznej, wyposa¿enia sal lub remont pomieszczeñ Szpita-
la Praskiego SP ZOZ przy Al. Solidarnoœci 67 w Warszawie.

Jak przekazaæ 1% na Szpital Praski?
Wype³niaj¹c deklaracjê podatkow¹ PIT-37, nale¿y wpisaæ w rubryce:

123. Inne informacje: Wplata 1% na Szpital Praski

124. Nazwa OPP: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

125. Numer KRS: 00 000 575 46

126. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku na-
le¿nego (z rubryki 112) Podobnie wype³niamy: PIT-36, PIT-36L,
PIT-38, PIT-28

Dziêkujemy za Pañstwa pomoc.

Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego

                                                   Pawe³ Obermeyer

Od pocz¹tku Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Hetma-

ny” bardzo nas intrygowa³.
Dok³adnie nie wiedzia³yœmy,
na czym polega, ale ju¿ by³y-

œmy pewne, ¿e weŸmiemy w
nim udzia³. Z czasem nasza

wiedza na temat konkursu po-
g³êbia³a siê. Dziêki plakatom
i informacjom uzyskanym od

nauczycieli szczegó³owo po-
zna³yœmy cele i zasady kon-

kursu. Podczas jednej z lekcji
historii zobaczy³yœmy Salê
Hetmañsk¹, a w niej wiele cie-

kawych projektów wykona-
nych w ramach dotychczaso-

wej szkolnej rywalizacji (trwa-
j¹cej ju¿ 11 lat!). Tegoroczny
konkurs mia³ byæ wyj¹tkowy.
Skierowany zosta³ do wszyst-
kich szkól nosz¹cych imiê S.

Czarnieckiego a g³ówn¹ na-
grod¹ mia³ byæ udzia³ w miê-
dzynarodowym rajdzie szla-
kiem S. Czarnieckiego w
dniach 23 V – 2 VI 2008 roku.

Odnoœnie projektu zwi¹zane-

go z patronem, to mia³yœmy kil-
ka pomys³ów. Najpierw plano-
wa³yœmy wykonanie koszulek
sportowych z logo szko³y, potem
kubków z wizerunkiem Stefana

Czarnieckiego, nawet rzeŸby pa-
trona. Okaza³o siê jednak, ¿e
wiêkszoœæ z tych projektów zo-
sta³a ju¿ wykonana. W koñcu,
zupe³nie niespodziewanie pad³o

has³o - talia kart z figurami z epo-
ki. I to by³ strza³ w dziesi¹tkê!

Pracy by³o bardzo du¿o.
Trzeba by³o przemyœleæ listê
postaci historycznych z XVII
w. i dopasowaæ do odpowied-

nich figur. Najwa¿niejszym
by³o znaleŸæ w³aœciwe miej-
sce dla S. Czarnieckiego. Po
sporz¹dzeniu listy osób, któ-
re mia³y znaleŸæ siê na kar-

tach zaczê³y siê poszukiwania
ich podobizn. Czyta³yœmy,
szuka³yœmy, wertowa³yœmy -

w koñcu uda³o siê skomple-
towaæ karcian¹ dru¿ynê. Ko-
lejnym etapem pracy by³o ob-
robienie zebranych materia-
³ów na komputerze.

Elektroniczn¹ wersjê pro-
jektu odda³yœmy do drukarni.
Wydrukowan¹ taliê z³o¿y³y-
œmy w rêce osób odpowie-
dzialnych za rywalizacjê. Po-
zosta³o czekanie. I … nasza
praca przesz³a do fina³u, ma³o
tego - wygra³a! Ale dowiedzia-
³yœmy siê o tym dopiero w
trakcie Gali Hetmañskiej, któ-
ra odby³a siê w Urzêdzie m.st.
Warszawa Targówek w dniu 8
II 2008 roku. Pe³ne zaskocze-
nie! „W kategorii szko³a po-

Hetmany zosta³y rozdane

nadgimnazjalna zwyciê¿y³a
„Talia kart” wykonana przez
XLVI L.O w Warszawie”.

Radoœci nie by³o granic,
szczêœcie wyciska³o ³zy. To
znaczy, ¿e ju¿ nied³ugo poje-
dziemy do Danii, poznamy
miejsca, w których kiedyœ by³
nasz patron, poznamy ludzi,
dla których jest on wa¿ny, bli-
ski i wyj¹tkowy. Przez wiele
miesiêcy zgodnie i z zapa³em
wykonywa³yœmy projekt przy-
bli¿aj¹cy nam patrona, a jed-
noczeœnie u³atwiaj¹cy nam
wzajemne poznanie siebie.

By³o warto!

Autorzy: Eliza Kie¿yñska,

Wiola Zieliñska, Sylwia Ko-
walska, Zuzanna Dobrowol-

ska, Edyta Kowalczuk, Pa-

trycja Matusiak.

W poprzednim numerze Gazety w tekœcie „Wyprawa

do Gruzji” b³êdnie podaliœmy, ¿e autorem zdjêæ jest

Andrzej WoŸniak. Tymczasem wiêkszoœæ zdjêæ jest
autorstwa Natalii Oniœk. Za pomy³kê przepraszamy

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl
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Po³o¿ona w centrum Pragi
Pó³noc stosunkowo krótka uli-
ca Cyryla i Metodego znana
by³a przede wszystkim ze znaj-
duj¹cego siê tam w latach PRL
posterunku Milicji Obywatel-
skiej. Przemiany wspó³czesno-
œci sprawi³y, ¿e znany wszyst-
kim pra¿anom zwrot „Cyryl jak
Cyryl, ale te metody…” straci³
aktualnoœæ.

Cyryl (w³. Konstantyn – pod
tym imieniem wystêpowa³
przez wiêkszoœæ ¿ycia) i Me-
tody byli Grekami z Salonik –
s³ow. So³uñ, st¹d Bracia So-
³uñscy. Bêd¹c greckimi du-
chownymi znali jêzyk S³owian
– chocia¿ Saloniki by³y ca³y
czas kontrolowane przez Bi-
zancjum, to jednak w ich oko-
licach od VI w. na sta³e osie-
dli³a siê ludnoœæ s³owiañska.
Kiedy wiêc Roœcis³aw ksi¹¿ê
Wielkich Moraw w 863 r.zwró-
ci³ siê do Bizancjum o sprowa-
dzenie duchownych, w³aœnie
oni podjêli siê misji, wyrusza-
j¹c na Morawy. U³o¿yli pierw-
szy znany alfabet s³owiañski -
jest to tzw. g³agolica, bêd¹ca
poprzednikiem wywodz¹cej
siê od niej cyrylicy (b³êdnie tak
nazywanej od imienia Cyryla).
Prze³o¿yli te¿ na jêzyk S³owian
(tzw. staro-cerkiewno-s³owiañ-
ski, scs) Ewangelie, Dzieje
Apostolskie i niektóre inne tek-
sty z chrzeœcijañskiej literatu-
ry religijnej. Kszta³cili te¿
uczniów. Ich dzia³alnoœæ zanie-
pokoi³a duchowieñstwo nie-
mieckie (zw³aszcza bawar-
skie), gdy¿ grozi³a wyrwaniem
Moraw spod koœcielnych wp³y-
wów niemieckich, tote¿ oskar-
¿yli obu braci o herezjê. Ci po-
jechali t³umaczyæ siê do Rzy-
mu – tam zmar³ Konstanty,
przed œmierci¹ wstêpuj¹c do
zakonu i przybieraj¹c imiê Cy-
ryl – ale Metody uzyska³ popar-
cie papie¿a Hadriana II i tytu³
arcybiskupa (869 r.). Pamiêtaj-
my ¿e by³o to jeszcze przed
zerwaniem miêdzy prawos³a-

wiem a katolicyzmem. Co
prawda, duchowni niemieccy
uprowadzili go i uwiêzili, zosta³
jednak uwolniony po interwen-
cji papie¿a i do œmierci w 885
r. kierowa³ arcybiskupstwem
morawskim. Za jego ¿ycia
Morawy podporz¹dkowa³y so-
bie pañstwo Wiœlan (Ma³opol-
ska) st¹d domniemywamy
mo¿liwoœæ ekspansji chrzeœci-
jañstwa w obrz¹dku s³owiañ-
skim na ziemie po³udniowej
Polski. Jednak sprawa istnie-
nia koœcielnej struktury tego
obrz¹dku, jego zasiêg i czas
trwania do dziœ stanowi¹ kwe-
stiê sporn¹ w polskiej medie-
wistyce.

Nowy ksi¹¿ê Wielkich Mo-
raw -  Œwiêtope³k ulega³ wp³y-
wom niemieckim, równie¿ sta-
nowisko papie¿y wobec ob-
rz¹dku s³owiañskiego by³o
zmienne. Po œmierci Metode-
go papie¿ Stefan V odmówi³
zatwierdzenia Gorazda
(ucznia Metodego) na stano-
wisku arcybiskupa, zabrania-
j¹c te¿ u¿ywania jêzyka s³o-
wiañskiego w liturgii, a Œwiê-
tope³k za namow¹ niemieckie-
go biskupa Nitry – uwiêzi³ Go-
razda i innych uczniów Meto-
dego, a nastêpnie wypêdzi³ ich
z Moraw. W ten sposób obrz¹-
dek cyrylometodejski upad³ na
Morawach. Nie oznacza³o to
jednak jego zaniku. Uczniowie
Braci So³uñskich przenieœli siê
do Bu³garii i Dalmacji, gdzie
obrz¹dek s³owiañski i piœmien-
nictwo by³y rozwijane. Kiedy
zaœ w X w. ochrzci³a siê Ruœ,
piœmiennictwo (ju¿ pisane cy-
rylic¹) i liturgia w jêzyku scs
zosta³y tam przeniesione.

Dzie³o Cyryla i Metodego
dla kultury narodów s³owiañ-
skich jest bardzo wa¿ne. Alfa-
bet (niezale¿nie od hipotezy
istnienia wczeœniejszego pi-
sma s³owiañskiego, czego nie
uda³o siê przekonuj¹co do-
wieœæ) i jêzyk literacki to zja-
wiska epokowe w dziejach

ka¿dej kultury. W³asna liturgia
umo¿liwi³a kulturowe utrzyma-
nie odrêbnoœci w ramach uni-
wersalistycznego – a zatem
odrêbnoœciom narodowym
niechêtnego – chrzeœcijañ-
stwa, zarówno od Niemców jak
i od Greków (Bizancjum). By³o
to wa¿ne w czasach, gdy
chrzeœcijañstwo – ówczesna
ideologia globalizacji – bywa-
³o narzêdziem ekspansji w rê-
kach Niemców albo Greków,
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Z okazji
najwa¿niejszych œwi¹t
wszystkich chrzeœcijan

naszym Czytelnikom
i Og³oszeniodawcom
zdrowia, szczêœcia,

pomyœlnoœci i radoœci
z dnia codziennego

¿yczy
zespó³ redakcji

Nowej Gazety Praskiej

pokrywaj¹cych ideologi¹ uni-
wersalistyczn¹ realizacjê swo-
ich celów narodowych.

Skala dzia³ania Cyryla i Me-
todego oraz ich uczniów, obej-
muj¹ca w mniejszym czy wiêk-
szym stopniu wiêkszoœæ krajów
s³owiañskich, tak¿e jest czynni-
kiem zwiêkszaj¹cym wagê ich
dokonañ. S¹ pamiêtani i szano-
wani we wszystkich krajach s³o-
wiañskich.

Tomasz Szczepañski

Efektywna nauka jêzyka an-
gielskiego po³¹czona z rozwija-
niem twórczoœci artystycznej i
najnowszymi technologiami
komputerowymi to jest to, cze-
go dzieci potrzebuj¹ najbar-
dziej! Przekonaliœmy siê o tym
dziêki zorganizowanemu nie-
dawno na terenie Pragi konkur-
sowi  jêzyka angielskiego dla
dzieci w wieku 6-10 lat pt. HAP-
PY WORDS – ANIMALS. Inicja-
tork¹  konkursu by³a znana nam
ju¿ z artyku³ów poœwiêconych
dzia³alnoœci charytatywnej pra-
¿anka, a jednoczeœnie autorka
wielu publikacji w jêzyku angiel-
skim dla dzieci – Anna Wieczo-
rek. Organizatorami konkursu
by³o wydawnictwo BINGOedu-
cation, któremu pani Anna prze-
wodzi oraz Krajowe Stowarzy-
szenie Pomocy Szkole.

Konkurs zosta³ og³oszony 6
grudnia 2007 roku i spotka³ siê
z wielkim zainteresowaniem ze
strony uczniów, nauczycieli i
rodziców.

Konkurs HAPPY WORDS –
ANIMALS polega³ na samodziel-
nym zaprojektowaniu przez dzie-
ci ksi¹¿eczki zawieraj¹cej rymo-
wanki o zwierzêtach. Przed przy-
st¹pieniem do konkursu uczest-
nicy musieli zapoznaæ siê z pre-
zentacj¹ multimedialn¹ doty-
cz¹c¹ zwierz¹tek znajduj¹cej siê
na stronie www.bingoeduca-
tion.com/konkurs. Nastêpnie
dzieci mia³y przygotowaæ swoj¹
ksi¹¿eczkê opart¹ o schemat
prezentacji. Uczestnicy konkur-
su zostali podzieleni na dwie ka-
tegorie wiekowe (6-7 lat oraz 8-
10 lat), tak aby umo¿liwiæ rze-
teln¹ ocenê ich stopnia znajomo-
œci jêzyka angielskiego oraz
umiejêtnoœci plastycznych.

Fundatorami g³ównych na-
gród byli: WiedzaNet SA, Wy-
dawnictwo Szkolne PWN,
Smartoys, SJO Lingwejon oraz
BINGOeducation. Patronat
honorowy nad konkursem ob-
jê³a Pani Prezydent Miasta

tysfakcjê i CEL TEN ZOSTA£
OSI¥GNIÊTY!

Zainteresowanie konkursem
by³o ogromne! Poni¿sze licz-
by mówi¹ same za siebie: 8
nagród g³ównych; 20 SUPER
wyró¿nieñ; 20 wyró¿nieñ za
kreatywnoœæ; 100 wyró¿nieñ
za stworzenie ciekawych ry-
mowanek; 258 wyró¿nieñ za
ciekawe pomys³y!

Nagrody dla lauretatów kon-
kursu zosta³y wrêczone pod-
czas uroczystoœci fina³u kon-
kursu, który odby³ siê 4 marca
w w praskim Hotelu Hetman w
Warszawie. Gala wrêczenia
nagród po³aczona by³a z pre-
zentacj¹ multimedialn¹ prowa-
dzon¹ przez autorkê projektu i
znanej serii prodrêczników do
nauki jêzyka angielskiego pt.
„Bingo“, Annê Wieczorek, oraz
aktora Roberta Tonderê.
Uczestnicy gali mieli okazjê

Patroni naszych ulic

Sto³ecznego Warsza-
wy – Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, nato-
miast patronat me-
dialny nad konkur-
sem sprawowa³ G³os
Nauczycielski oraz
Przegl¹d.

Termin nadsy³ania
prac up³yn¹³ 1 lutego
2008 roku. W konkur-
sie wziê³o udzia³ a¿
406 dzieci z 31 szkó³
z ca³ej Polski. Po-
twierdza to tezê, ¿e
nauka angielskiego
jest stawiana bardzo wysoko
w hierarchi przedmiotów szkol-
nych i mo¿e byæ doskonalona
przy u¿yciu ró¿norodnych no-
watorskich metod. Obecnie co-
raz wiêkszy nacisk, podczas
nauki jêzyków, k³adziony jest
na zastosowanie nowocze-
snych technologii komputero-
wych, które daj¹ szanse na
naukê, nie tylko w szkole, ale i
w domu. BINGOeducation wy-
chodzac na przeciw nowym
trendom w nauce jêzyka an-
gielskiego, promuje wczesny
start w jego poznawaniu, pro-
ponuj¹c dzieciom i ich rodzi-
com nowatorskie materia³y
dydaktyczne i ciekaw¹ formu-
³ê nauki.

Dziêki zorganizowanemu
konkursowi dzieci mog³y nie tyl-
ko wykazaæ siê swoj¹ pomys³o-
woœci¹ i mo¿liwoœciami twór-
czej ekspresji, a tak¿e poznaæ
wiele nowych s³ów i znaczeñ w
jêzyku angielskim.  Celem kon-
kursu by³o rozbudzenie w dzie-
ciach zainteresowania nauk¹
jêzyka angielskiego przy pomo-
cy zabawy, wzmocnienie ich
motywacji oraz umo¿liwienie im
doskonalenia umiejêtnoœci jê-
zykowych nie tylko w szkole,
ale i w innych sytuacjach dnia
codziennego.

Konkurs HAPPY WORDS
mia³ przynieœæ jego m³odym
uczestnikom wielk¹ frajdê i sa-

nauczyæ siê weso³ej piosenki
po angielsku. Jesteœmy pe³ni
uznania dla babæ i dziadków,
którzy razem z wnukami œpie-
wali: Let’s go to school by bike
today!... Stwierdzili oni, ¿e na
naukê jêzyka angielskiego ni-
gdy nie jest za póŸno! Uroczy-
stoœæ zosta³a równie¿ uœwiet-
niona wystêpem uczniów ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w
Koby³ce, których codzienna
nauka jêzyka angielskiego
opiera siê na za³o¿eniach me-
tody BINGO. Przedstawienie
to pokaza³o, jak wspania³e
efekty w nauce jêzyka angiel-
skiego mo¿na uzyskaæ po-
przez integracjê procesu na-
uczania z nowoczesnymi tech-
nologiami komputerowymi i
zabaw¹.

Wyniki konkursu oraz zain-
teresowanie z jakim siê spotka³
nasuwaj¹ wniosek, i¿ wystar-
czy odpowiednia motywacja
oraz zastosowanie nowocze-
snych technologii komputero-
wych, aby efektywnoœc nauki
jêzyka angielskiego wzros³a
kilkukrotnie i zachêci³a dzieci
do kolejnych wyzwañ. Mamy
nadziejê, ¿e BINGOeducation
bêdzie inicjatorem wielu jesz-
cze podobnych anglojêzycz-
nych imprez dla naszych milu-
siñskich. Wszak nikogo nie
trzeba przekonywaæ, ¿e znajo-
moœæ jêzyków obcych to w dzi-
siejszej rzeczywistoœci nie tyl-
ko koniecznoœæ, ale przede
wszystkim „okno na œwiat“, w
którym nie sposób  poruszaæ
siê swobodnie bez dobrej zna-
jomoœci minimum jednego jê-
zyka obcego.

www.bingoeducation.com

Nauka angielskiego i œwietna zabawa
jednoczeœnie? Dlaczego nie?

Leczenie bezbolesne doros³ych i dzieci

Chirurgia, implanty natychmiastowe ♦♦♦♦♦ RTG cyfrowy

Leczenie w narkozie ♦♦♦♦♦ Protezy nylonowe - PROMOCJA!

Ortodoncja aparaty kosmetyczne ♦♦♦♦♦ Wybielanie laserowe

AlexDent Krasiczyñska 13/76
tel. 022 674-36-63, 0604-197-103
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STOMATOLOGIA
SZYBKIE TERMINYCyryl i Metody


