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WŽǁƐƚĂŶŝĞǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞ͙ƚĂŬďǇųŽ
ŽƉŽǁŝĂĚĂ,ƵďĞƌƚ<ŽƐƐŽǁƐŬŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϳ
ŽŵŽǁǇŶŝŶũĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϯ
ŽŵKƉŝĞŬŝĂũŬĂ
ƉŽŵŽĐƐĂŵŽƚŶǇŵDĂƚŬŽŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϯ
'ƌŽĐŚŽǁƐŬĂƐƚĂŶŝĞƐŝħǁŝǌǇƚſǁŬČ
WƌĂŐŝʹWŽųƵĚŶŝĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϰ
ǌŝǁŶĂŵŝųŽƑđ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϰ
/ŶǁĞƐƚǇĐũĞǁŽƑǁŝĂĐŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϱ
KďůŝĐǌĂͣĚĞŵŽŬƌĂĐũŝ͟
ŶĂWƌĂĚǌĞWſųŶŽĐ͊͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ɛƚƌ͘ϲ

Kim jesteś córko?
1
8 lipca - ten dzień zapowiadał się całkiem
zwyczajnie, a jednak! Właśnie tego dnia wiele
zmieniło się w życiu naszej czytelniczki Teresy
Mioduszewskiej. Wszystko za sprawą pewnej, tajemniczej kobiety, którą spotkała w kawiarni Retro
Praga. To przypadkowe spotkanie sprawiło, że dziś,
przy pomocy czytelników Kuriera Praskiego, pani
Teresa pragnie odnaleźć młodą, tajemniczą osobę.
Dlaczego jest to takie ważne? Poznajcie historię naszej czytelniczki.
W sobotę, 18 lipca brałam udział w
Dniach Otwartych ulicy Ząbkowskiej. Pijąc herbatę w kawiarni Retro Praga, oglądałam występy młodzieży, gdy nagle podeszła do mnie młoda,
ciemnowłosa kobieta. Spojrzała mi w oczy i z pełną powagą stwierdziła „Jesteś moją wyśnioną, wy-

marzoną mamą.”
W pierwszej chwili pomyślałam, że to jakiś żart.
Kobieta jednak mówiła dalej „Nigdy nie widziałam swojej mamy. Ciągle o niej śniłam. W marzeniach widziałam nasze wspólne zabawy, wspólne
wycieczki... a dzisiaj Cię zobaczyłam!”
Przyznam, że serce waliło mi niczym młot, nie
mogłam wymówić nawet jednego słowa. Zanim
zdążyłam cokolwiek powiedzieć, młoda kobieta
pocałowała mnie w policzek i odeszła.
Od tej pory często powracam w myślach do tego
spotkania. Jak ważną osobą w życiu każdego człowieka jest matka, nie muszę nikogo przekonywać.
To przecież właśnie ona daje dziecku życie, pomaga
w jego rozwoju, troszczy się o nie i wspiera.

ϭϬŵŝůŝĂƌĚſǁǌųŽƚǇĐŚ
ƚĂŬŝĞũŬǁŽƚǇǏČĚĂ&ƵŶĚĂĐũĂ
tĂůĐǌČĐǇŵŽEŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑđ͕
tǇŬůħƚǇĐŚ͕WŽŬƌǌǇǁĚǌŽŶǇĐŚ͕
/ŶƚĞƌŶŽǁĂŶǇĐŚŝtŝħǌŝŽŶǇĐŚ͘
WŽǌǁĂŶǇŵũĞƐƚƉƌĞǌǇĚĞŶƚŝũĞŐŽ
ƉŽƉƌǌĞĚŶŝĐǇŽƌĂǌ^ŬĂƌďWĂŷƐƚǁĂ͘

Z

Tadeuszem Stańskim, prezesem Fundacja
Walczącym o Niepodległość, Wyklętych,
Pokrzywdzonych, Internowanych i Więzionych, rozmawiają: Piotr Grzegorzewski, Michał
Stolarz i Marcin Gruza.
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗&ƵŶĚĂĐũĂĚČǏǇĚŽǌĂĚŽƑđƵĐǌǇŶŝĞŶŝĂŝƵŚŽŶŽƌŽǁĂŶŝĂŽƐſďǁĂůĐǌČĐǇĐŚŽǁŽůŶŽƑđŝ
ŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑđWŽůƐŬŝŝǌĂƉŽŵŶŝĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌƉĂŷƐƚǁŽ͘ ůĂĐǌĞŐŽ ĨƵŶĚĂĐũĂ͕ ĂďǇ ƌĞĂůŝǌŽǁĂđ ƐǁŽũĞ
ĐĞůĞ͕ǌĚĞĐǇĚŽǁĂųĂƐŝħƐŬŝĞƌŽǁĂđƐƉƌĂǁħĚŽƐČĚƵ͍
Tadeusz Stański: Skierowaliśmy sprawę do sądu,
ponieważ Sejm wyrzuciłby projekt ustawy w tej
sprawie do kosza, nawet gdybyśmy zebrali milion
albo dwa miliony podpisów. W sądzie jest przecież
instancyjność - jeżeli pozew zostanie odrzucony,
możemy się odwołać. Jeżeli się nie uda przed pol-

skimi sądami, mamy jeszcze Strasburg. Tam wygramy na pewno. Na tych, którzy sprawują władzę
nie możemy liczyć. Po 1989 roku nie rozliczono
PRL-u. Prawo jest czynnikiem, które jest niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej.
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗ůĂĐǌĞŐŽƉŽǌĞǁƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇũĞƐƚ
ƉƌǌĞĐŝǁŬŽƉƌĞǌǇĚĞŶƚŽǁŝ͍
Tadeusz Stański: Pozew oparty jest o konstytucję, a pozwanym jest prezydent jako symbol, człowiek odpowiedzialny za realizację zapisów ustawy
zasadniczej. Ustawa zasadnicza nie jest realizowana w zakresie opieki nad tymi, którzy walczyli o niepodległość, dlatego pozywamy prezydenta
i wszystkich jego poprzedników. Chcemy przestać
być obywatelami drugiej kategorii. Wciąż nie ma
wydzielonej opieki zdrowotnej dla tych, którzy byli
pokrzywdzeni albo internowani. Chcemy wybudować domy opieki dla nich. My w istocie swoim
działaniem zastępujemy państwa polskiego.
Swój obowiązek względem ojczyzny spełniliśmy.
Natomiast zrobiono z nas obywateli drugiej kategorii.
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗<ǁŽƚĂǁǇĚĂũĞƐŝħĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐǌcd. str. 2

POWSTANIE WARSZAWSKIE…
TAK BYŁO

1

Sierpnia stanowi wyłączne święto Armii Krajowej. W tym dniu nieuprawnione są wystąpienia
i uroczystości pozostałych organizacji kombatanckich. 1 sierpnia winien być poświęcony pamięci żołnierzy i oficerów AK, którzy złożyli Ojczyźnie
ofiarę życia w imię honoru i nadziei na niepodległość. Tym, którzy jako pierwsi doświadczyli tragicznych skutków zdrady Armii Czerwonej.
Rok 1944 na wszystkich frontach zwiastował
nieuniknioną klęskę Niemieckiej Rzeszy. Na odległych antypodach i w basenie Morza Śródziemnego, Anglicy i Amerykanie osiągają zdecydowaną przewagę. W Europie złamany zostaje włoski
sojusznik Niemiec. Chwieją się także pozostali sojusznicy III Rzeszy: Bułgaria, Węgry i Rumunia. W
maju zdobycie umocnień na Monte Casino przez
korpus gen. Władysława Andersa otwiera Aliantom drogę na Rzym.
6 czerwca następuje generalny desant Aliantów
w Normandii i powstaje długo oczekiwany drugi
front w Europie. Na froncie wschodnim III Rzesza
utraciła ostatecznie potencjał przewagi militarnej.
Wyczerpane zostały niemieckie rezerwy ludzkie i
surowcowe, słabł przemysł nękany regularnymi nalotami alianckimi.
Możliwość zakończenia wojny rysowała się już w
1944 roku. Diametralnie odmienne plany od Aliantów miał w tej kwestii Związek Sowiecki. Bazując
na tajnych porozumieniach z Wielką Brytanią zawartymi w Teheranie i Jałcie dążył do narzucenia
krajom Środkowowschodniej Europy ustroju komunistycznego w bezwzględnie skrajnej formie.
W czerwcu 1944 roku ruszyła falowo od Wschodu
ofensywa zbrojnych sowieckich zgrupowań zorganizowanych w tzw. „Fronty”, atakująca Niemców na
odcinkach setek kilometrów. Radziecka ofensywa
w bardzo szybkim czasie zaczęła spychać Niemców
na Zachód. 20 lipca Sowieci przekroczyli linię Bugu
i z całą bezwzględnością rozpoczęli likwidację napotkanych oddziałów Armii Krajowej oraz wszelkich struktur podziemnego państwa polskiego na
terenach polskich kresów.
cd. str. 7
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Nowe place zabaw
w praskich przedszkolach

hũĂǁŶŝĂŵŝŽƐŬĂƌǏĂŵͲ
ƚŽƐųŽǁĂŬůƵĐǌĞƚƌƵĚŶĞŐŽǁǇǁŝĂĚƵǌŽĮĂƌČ
ƚǇƚƵųŽǁĞŐŽͣŽŵŽǁĞŐŽŶŝŶũĂ͘͟

O

d pierwszych wersów przejmujący dialog z zupełnie innej perspektywy pokazuje dramat przemocy, cierpienie ofiar,
dzieci, otoczenia. Mamy w publikacji stenogramy,
obdukcje i szczegółowe opisy. Dotychczas nikt nie
odważył się w tak bezpośredni sposób napisać o
lęku i strachu, przedstawić obojętność funkcjonariuszy publicznych, obnażyć wad i luk systemu pomocy. Zapewne nie udałoby się w książce zachować ducha szczerości i otwartości rozmówczyni.
Zabrali się za to jednak inicjatorzy powołania stowarzyszenia, Instytutu Na Rzecz Wolności, którzy
wiedzieli, z jaką subtelności należy rozmawiać o
przemocy, jak zapewnić ofierze komfort i jednocześnie otoczyć ją opieką prawną. Z autorami i wy-

dawcą można porozmawiać osobiście, organizują
bowiem cykl konferencji poświęconych „wtórnej
wiktymizacji”, a już 28 września o godz. 17:30 w
Sali Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Biblioteki Pragi Południe mieszczącej się przy ul.
Waszyngtona 2b odbędzie się spotkanie autorskie
i debata. Serdecznie zapraszam na spotkanie
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W
Dom Opieki Bajka

Z

a oczyszczalnią „Czajka” znajduje się nieduże gospodarstwo. Kiedyś był to ośrodek Monaru dla samotnych matek o nazwie „Bajka”. Obecnie nie ma już tu Monaru ale ci, którym
leżała na sercu dalsza pomoc utworzyli stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” i kontynuowali dzieło
- dzięki nim ośrodek nadal funkcjonuje i wspomaga samotne matki, które wraz z dziećmi mogą tu
znaleźć schronienie i zarobić na swoje utrzymanie
– ośrodek utrzymuje się, oprócz ofiarności życzliwych ludzi, z wytworów rękodzieła, np. wyplatania
koszyczków, łubianek itp. Instytucja ta pozwoliła
stanąć na nogi już wielu kobietom, które po pobycie w nim wyszły na życiową prostą. Czasami do
ośrodka kieruje osoby też OPS, co świadczy najlepiej o potrzebie jego istnienia.

Kim jesteś córko?
To matka zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, otacza miłością, daje zrozumienie i troskę. Brak tak ważnej osoby odczuwa się przez całe
życie! Sama mam dwóch synów i nie wyobrażam
sobie, aby moim dzieciom zabrakło mamy, dlatego też pragnę odnaleźć tę młodą kobietę. Chcę się
z nią spotkać, porozmawiać przy kawie i poznać jej
historię. Wierzę, że przy pomocy Kuriera Praskiego uda mi się ją odnaleźć.
ZĞĚĂŬƚŽƌEĂĐǌĞůŶǇ
WŝŽƚƌ'ƌǌĞŐŽƌǌĞǁƐŬŝƚĞů͗͘ϲϬϴϯϲϭϲϰϰ
ĂƐƚĞƉĐĂZĞĚĂŬƚŽƌĂEĂĐǌĞůŶĞŐŽ
ŐŶŝĞƐǌŬĂ,ĂųĂďƵƌĚǌŝŶZƵƚŬŽǁƐŬĂ͕KůŐĂ<ħĚǌŝĞƌƐŬĂ
'ƌĂĮŬĂ͗WŝŽƚƌĞŵďŝĐŬŝƚĞů͗͘ƚĞů͗͘ϲϬϵϱϭϴϲϲϵ
&ŽƚŽŐƌĂĨ
<ƌǌǇƐǌƚŽĨ^ŝƚŬŽǁƐŬŝ
^ŬųĂĚ͗
hƌƐǌƵůĂWƚĂƐŝŷƐŬĂͲ<ŽǌĂŬ͕DŝĐŚĂų^ƚŽůĂƌǌ
^ǌĞĨǌŝĂųƵDĂƌŬĞƟŶŐƵ
DĂƌĐŝŶ'ƌƵǌĂƚĞů͗͘ϲϬϲϲϰϭϵϬϵ
ŵ͘ŐƌƵǌĂΛŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů

Niestety władze dzielnicy nie wspierają działalności tego ośrodka - przez wiele lat bezskutecznie
starały się wygonić stowarzyszenie z zajmowanego
budynku. Na szczęście Sąd nie podzielił ich argumentów i oddalił ostatnio pozew o eksmisję Dzięki
temu sytuacja jest stabilniejsza, ale należy pamiętać, że wciąż nieuregulowana pozostaje kwestia tytułu prawnego, na podstawie którego jest użytkowana nieruchomość. Oznacza to, że dzielnica może
w każdym momencie na nowo podjąć pozbycia się
jej mieszkańców. Brakuje też działań pozytywnych,
władze w dzielnicy nie wykazują zainteresowania
podpisaniem ze stowarzyszeniem jakiejkolwiek
umowy o współpracy, co pozwoliłoby na przekazanie choć części pieniędzy przeznaczonych z budżetu na wsparcie tej inicjatywy.
Na dzień dzisiejszy władza publiczna nie wykazała się. Jednak ośrodek dalej funkcjonuje i czeka
na pomoc. Wystarczy trochę dobrej woli ze strony
włodarzy z ratusza. Czy będzie ona okazana?

t®»ãÊÙ<½®Ã®ç»

18 lipca była w Retro Praga, miała ciemne, upięte w kucyk włosy, była ubrana w czarną krótką sukienkę na ramiączka, miała również czarne sandałki. Jeśli ktokolwiek z czytelników może mi pomóc
odnaleźć tę młodą kobietę, proszę o kontakt. Wierzę, że to niecodzienne zdarzenie, będzie miało
szczęśliwe zakończenie. Liczę na Waszą pomoc.
Jeśli ktokolwiek z czytelników może pomóc
ustalić, kim jest młoda, tajemnicza kobieta, prosimy o kontakt: kurier@kurierpraski.pl
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Kurierr P
Praski
ŬƵƌŝĞƌΛŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ŐƌƵƉĂƉƌŽũĞĐƚ͘Ɖů
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ

ǌŝĂų,ĂŶĚůŽǁǇ
'ųſǁŶǇ,ĂŶĚůŽǁŝĞĐ
DŝĐŚĂų^ƚŽůĂƌǌƚĞů͗͘ϲϲϯϳϯϵϳϱϵ
<ŽŶƐƵůƚĂŶƚĚƐ͘,ŝƐƚŽƌŝŝ
,ƵďĞƌƚ<ŽƐƐŽǁƐŬŝ
<ŝĞƌŽǁŶŝŬŽŬƌħŐƵWƌĂŐĂWſųŶŽĐ
WĂǁĞų^ŬƵƉŝŷƐŬŝ
tǇĚĂǁĐĂ
'ƌƵƉĂWƌŽũĞĐƚƐƉ͘ǌŽ͘Ž͘

czerwcu oddaliśmy do użytku plac zabaw przy przedszkolu nr 183 przy ul. Jagiellońskiej 28, a dziś możemy już cieszyć oczy nowym placem zabaw w przedszkolu nr
164 na Pradze - Północ przy ul. Szanajcy 12.
Budowa obejmowała wykonanie dwóch niezależnych placów zabaw o kolorowej miękkiej nawierzchni poliuretanowej. Każdy z placów zabaw wyposażony został w zestaw zabawek
posiadających wszelkie atesty i dopuszczenia do
użytkowania tj. zestaw statek, zestaw dwie wieże,
piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela płytowa, bujaki sprężynowe, tablica do rysowania i inne.
W centralnej części chodnika wykonano szachownicę - planszę do gry w dwóch kolorach.
Program użytkowy terenu uzupełniony został o
chodniki z żółtej kostki brukowej, trawniki i elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci,
została ustawiona również nowa altana śmietnikowa oraz nowe nasadzenia roślinne. Zgodnie z nowatorskimi pomysłami zastępcy burmistrza Darka Kacprzaka, place zabaw i wszystkie inwestycje
oświatowe mają być wykonywane według najnowocześniejszych wzorców, z wykorzystaniem nowych technologii, a przy tym być wesołe, przytulne i bezpieczne. Chyba się udało. Czekamy teraz na
realizację placu zabaw w przedszkolu nr 165 przy
ul. Ratuszowej 8a, który ma być równie atrakcyjny,
chociaż zupełnie inny.
Nieco podobny natomiast, bardzo komfortowy
jest oddany właśnie plac zabaw przy filii Przedszkola nr 186 przy ulicy Siedleckiej 12/18. Podłoże miękkie, gumowe będzie idealne dla maluchów.
Tam bowiem dzielnica Praga - Północ planuje
przyjąć grupę 2,5- latków.

¹͕ç

Kurier

Praski
P

INFORMACJE

PUBLICYSTYKA

Jak żyć
z kłopotliwym
wspólnikiem?
WŽƌĂĚĂĚůĂǁƐƉſůŶŝŬſǁƐƉſųĞŬ
ĐǇǁŝůŶǇĐŚŝũĂǁŶǇĐŚ
Wspólnicy spółki jawnej czy cywilnej niejednokrotnie dopiero w chwili kryzysu orientują się, jak ważne jest przemyślne skonstruowanie
umowy. Precyzyjne uregulowanie stosunków wewnątrz spółki zabezpieczy nas przed paraliżem w
razie konfliktu z jednym ze wspólników, zwłaszcza, jeżeli zależy nam na jego pozostaniu w spółce, na przykład ze względu na rozpoznawalność
wśród innych przedsiębiorców. Ratunkiem w sytuacji drastycznej jest wniesienie do sądu powództwa o odebranie wspólnikowi prawa do prowadzenia spraw spółki ze względu na ważne powody, jak
fałszowanie ksiąg rachunkowych spółki czy potajemna współpraca wspólnika z naszymi konkurentami na rynku. Wyłączenie nastąpi jednak dopiero po uprawomocnieniu się wyroku(i zakończeniu
ewentualnego postępowania apelacyjnego).
Przede wszystkim, prowadzenie spraw spółki
możemy powierzyć w umowie spółki jednemu lub
kilku wspólnikom (w tym nam samym, najlepiej).
Możemy zatem skusić zamożnego inwestora, zapewniając mu większy udział w zysku lub zwolnienie od udziału w stratach, a jednocześnie zwalniając go od prowadzenia wszystkich albo wybranych
spraw spółki, by zachować wpływ na jej działanie.
Nie wolno nam jedynie oddać prowadzenia spraw
spółki jawnej czy cywilnej wyłącznie osobom, które nie są wspólnikami (inaczej niż
w przypadku spółki z o.o. albo spółki akcyjnej).
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W świetle powyższych uwag, radzimy wprowadzić w umowie spółki przykładowy katalog czynności zwykłego zarządu, które każdy ze wspólników
ma prawo dokonać samodzielnie oraz czynności
przekraczających zwykły zarząd, na których dokonanie potrzeba uchwały wspólników. Podział ten
ułatwi wspólnikom orientację, których czynności
nie mogą dokonać samodzielnie, w praktyce bowiem granica między nimi jest płynna, nawet dla
sądu. Przykładowo, sprzedaż dwudziestu opon samochodowych inaczej zostanie oceniona w przypadku małej, a inaczej w przypadku dużej spółki.
Możemy również wprowadzić katalog czynności
zwykłego zarządu, do dokonania których potrzebna będzie, mimo wszystko, uchwała wspólników,
jak również zmienić większość głosów wymaganą do podjęcia uchwały spółki, w miejsce ustawowej jednomyślności, gdy boimy się „weta” ze strony krnąbrnego wspólnika.
Sami pamiętajmy o prawie do zgłoszenia sprzeciwu wobec czynności zwykłego zarządu dokonanej przez wspólnika spółki. W wyniku jego wniesienia na dokonanie danej czynności potrzebna
będzie uchwała wspólników. Rozważnie jednak
ustalmy wymaganą większość głosów do podjęcia
takiej uchwały, w końcu inny wspólnik może zgłosić taki sam sprzeciw przeciwko czynności dokowanej przez nas.
I na zakończenie przypomnijmy, że umowy powinniśmy konstruować na złe, a nie na dobre czasy,
nawet między przyjaciółmi. Zaś zwykła zapobiegliwość i myślenie „na zapas” może uchronić naszą
spółkę przed konfliktami wewnętrznymi blokującymi jej działalność.
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ĂƉƌĂƐǌĂŵǇ
Marsz Pamięci 1 września

ϭϳ͘ϬϬZŽǌƉŽĐǌħĐŝĞǁƌĐŚŝŬĂƚĞĚƌǌĞ͕WƌǌĞũƑĐŝĞdƌĂŬƚĞŵ<ƌſůĞǁƐŬŝŵĚŽŬŽƑĐŝŽųĂƑǁ͘<ƌǌǇǏĂ͕
ϭϵ͘ϬϬDƐǌĂ_ǁŝħƚĂǁŝŶƚĞŶĐũŝKďƌŽŷĐſǁKũĐǌǇǌŶǇǁŬŽƑĐŝĞůĞƑǁ͘<ƌǌǇǏĂŶĂ<ƌĂŬŽǁƐŬŝŵWƌǌĞĚŵŝĞƑĐŝƵ͘
WŽDƐǌǇͲƉƌǌĞũƑĐŝĞƉŽĚ'ƌſďEŝĞǌŶĂŶĞŐŽŽųŶŝĞƌǌĂ͕ŐĚǌŝĞŽĚďħĚǌŝĞƐŝħƉĞůWŽůĞŐųǇĐŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌǌǇ͗
<ŽŵŝƚĞƚ<ĂƚǇŷƐŬŝ͕<ƌČŐWĂŵŝħĐŝEĂƌŽĚŽǁĞũ͕^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKĮĂƌ͕ͣ^ŽůŝĚĂƌŶŝϮϬϭϬ͕͟<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͕
<ŽŵŝƚĞƚhƉĂŵŝħƚŶŝĞŶŝĂKĮĂƌKďŽǌƵ<>tĂƌƐĐŚĂƵ͕dŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƉŝĞŬŝŶĂĚKƑǁŝħĐŝŵŝĞŵͲWĂŵŝħđŽƵƐĐŚǁŝƚǌͲŝƌŬĞŶĂƵ
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ϭϬŵŝůŝĂƌĚſǁǌųŽƚǇĐŚĐĚ͘
ŶĂ͘EŝĞũĞƐƚƉƌǌĞƐĂĚǌŽŶĂ͍
Tadeusz Stański: Ustaliliśmy, że kwota zadośćuczynienia powinna wynosić 10 miliardów złotych. Dla jednych jest to suma przerażająca, dla
drugich groteskowa. To nie jest suma wygórowana. Jest to tylko jedna trzecie sumy, którą otrzymali funkcjonariusze UB w ramach emerytur. Najlepszą drogą do uhonorowania tych, którzy walczyli
wolność i niepodległość jest pozew o zadośćuczynienie finansowe, tak abyśmy mogli dla nich sporządzić system opieki zdrowotnej i społecznej. W
latach 80. mówienie o niepodległości było szaleństwem. Teraz mówienie o tych 10 miliardach też się
nim wydaje. W końcu odzyskaliśmy wolność. Kto
powiedział, że nie otrzymamy tych 10 miliardów?
Chcemy także, żeby w ten sposób przyznano że jesteśmy patriotami, a ci, którzy z nami walczyli, są
bandytami. Media nie nagłaśniają tego problemu.
Liczymy na inicjatywę oddolną. Gdybyśmy nie zaczęli działać, moglibyśmy pluć sobie w brodę.

<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗^ƉƌĂǁĂŵĂŶŝĞƚǇůŬŽĂƐƉĞŬƚĨŝŶĂŶƐŽǁǇ͘ŚŽĚǌŝƚĞǏŽǌǁƌſĐĞŶŝĞƵǁĂŐŝŶĂƉƌŽďůĞŵ͙
Tadeusz Stański: My stwarzamy problem, który ma trzy wymiary: moralny, polityczny i prawny.
Ktoś musi się do tego odnieść. Ale żeby to zrobić,
trzeba stawiać pytania. My je stawiamy. Moralny aspekt polega na tym, że trzeba określić, kto
jest kim. W aspekcie prawnym wypowie się sąd.
Jest jeszcze kwestia polityczna. Jeżeli trybunał sąd
przyzna nam rację, trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje natury politycznej. Ile to będzie trwało?
Być może długo. Najgorsza w tej sprawie jest bezczynność. Chcemy pokazać, że to był zbrodniczy
system. To, że nie jest to napisane, że to byli zbrodniarze, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żeby
mówić, że w istocie nimi byli. To także jest nasz cel,
który chcemy zrealizować.
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗<ƚŽǌŽƐƚĂŶŝĞŽďũħƚǇŽƉŝĞŬČĨƵŶĚĂĐũŝ͍
Tadeusz Stański: Chcemy wesprzeć tych, którzy walczyli o niepodległość i wolność od 1939 do
1989 roku, i którzy ponieśli z tego powody straty. Opieką obejmiemy również rodziny tych osób.
Tych, którzy walczyli o niepodległość, należy nazwać patriotami, zaś tych, z
którymi oni walczyli, trzeba nazwać zbrodniarzami.
Jednak mimo odzyskania
niepodległości, zbrodniarze nadal są beneficjentami
systemu państwa, a patrioci nadal są dyskryminowani, nierzadko żyjąc w skrajnym ubóstwie.
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rochowska stanie się wizytówką Pragi – Południe.
Będzie kolorowo, artystycznie
i przede wszystkim swojsko.
Władze dzielnicy chcą reaktywować akcję „Kolorowa Praga”
sprzed czterech lat. Tym jednak
razem za cel obierają sobie ul.
Grochowską, którą ma zmienić
się nie do poznania. Nie będzie
łatwo, bo do zrewitalizowania
jest 6 kilometrów arterii.
Konkurs pod hasłem „Kolorowa Praga” z 2011 r. to pomysł
władz Pragi – Południe. Celem akcji było zmobilizowanie
wspólnot mieszkaniowych do
zadbania o swoje kamienice. W
niewielkim stopniu to się udało.

W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 40 wspólnot mieszkaniowych. Za najlepiej odremontowane kamienice uznano
budynki przy ul. Paca 39, Podskarbińskiej 8 i Sygietyńskiego
4A.
Niestety nadal większość budynków Pragi - Południe jest
w opłakanym stanie i wymaga modernizacji… ale z głową.
Warto przy tej okazji dodać,
że akcja „Kolorowa Praga” nie
wszystkim przypadła do gustu.
Wściekle kolorowe kamienice
oszpecają oryginalną architekturę dzielnicy – tego typu opinie
można przeczytać na forach internetowych.
- Dzisiaj dopracowujemy za-

sady i kryteria programu, który nawiązuje do tego sprzed
lat, ale nazywamy go „Kolorowa Grochowska”. Uzasadnieniem dla tej nazwy programu
jest nasz zamiar uatrakcyjnienia wizerunku ul. Grochowskiej
– mówi Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi – Południe.
Ponieważ Grochowska jest
ulicą bardzo różnorodną, jej rewitalizacja ma być podzielona na
trzy części. Pierwszy fragment to
odcinek kamionkowski, charakteryzujący się starymi i fabrycznymi obiektami, które systematycznie będą odnawiane. W
marcu tego roku na terenie fabryki „Perun” przy Grochowskiej 301/305 reaktywowano
m.in. słynny Sen Pszczoły. Klub
wcześniej działał przy ul. Inżynierskiej na Pradze – Północ, ale
w styczniu 2013 r. spłonął.
Kolejny odcinek to zabudowa mieszana, aż do Ronda Wiatraczna. Jednym z najważniejszych projektów w tym miejscu
ma być budowa obwodnicy
śródmiejskiej z tunelem pod
rondem Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. W planach jest
też budowa apartamentowca
w miejscu Universamu oraz rewitalizacja pobliskiego bazarku.
- Ostatni odcinek, od ronda
Wiatraczna do okolic ul. Żółkiewskiego ma być w głównej
mierze przeznaczony dla osób
zajmujących się nietypowymi profesjami takimi jak garncarstwo, czapnictwo czy kaletnictwo. Za placem Szembeka,
po stronie numerów parzystych będziemy kontynuować
program „Rzemieślniczy Grochów”, dzięki któremu przywrócimy Pradze-Południe, w jakimś
procencie, charakter zagłębia
unikalnych usług rzemieślniczych – mówi burmistrz. Z kolei na samym placu pomiędzy
Grochowską i Kordeckiego ma
pojawić się więcej imprez i propozycji dla mieszkańców dzielnicy.
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Dziwna mi
KĨĂƐĐǇŶĂĐũŝŝǁŝĞůŬŝĐŚƌŽǌĐǌĂƌŽǁĂŶŝĂĐŚ͕
ĐǌǇůŝŽƐŬŽŵƉůŝŬŽǁĂŶǇŵǌǁŝČǌŬƵĂƌƚǇƐƚǇ
ǌŬĂǁĂųŬŝĞŵƉƌĂƐŬŝĞũǌŝĞŵŝ͕ĂůĞƌſǁŶŝĞǏ
ŽƉƌǌĞŵŝũĂŶŝƵŝǌŶŝŬĂũČĐĞũŚŝƐƚŽƌŝŝŽƉŽǁŝĞ
ŶĚƌǌĞũWŝůŝƉŝƵŬ͕ƉŝƐĂƌǌ͕ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝ
ĐǌųŽŶŬŝĞŵDĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ
,ŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞŐŽͣǆƉůŽƌĂƚŽƌǌǇ͘Ɖů͘͟
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- Jest to miejsce gdzie spędziłem dzieciństwo,
młodość, gdzie zdobyłem pierwsze (i ostatnie) szlify dziennikarskie i z którego przed kilkunastu laty
wyprowadziłem się z niemałą ulgą. Od strony historycznej i architektonicznej Praga jest fascynująca. Problem stanowił dla mnie zawsze zamieszkujący tu tzw. czynnik ludzki. chyba za wiele razy
dostałem od tego czynnika w zęby.
Praga stanowi dla mnie kawałek prawdziwego
miasta - sklepiki - niezmienne od lat. Warsztaty
rzemieślnicze często z tradycją sięgającą czasów
carskich. Nadal wiem gdzie można kupić kawałek miedzianej blachy, czy skórę do robót introligatorskich. Jednocześnie widzę jak ta stara Praga znika. Nie ma już warsztatu kaletniczego przy
bramie Bazaru Różyckiego. Znikł bazarek przy ulicy Strzeleckiej. Nie ma punktu w którym naprawiałem kiedyś rower. Poznikały skupy makulatury
gdzie ajenci odkładali na bok stare książki. Bardzo
trudno znaleźć dziś szewca który jeszcze umiałby
zrobić buty.
Rozumiem modę. Praga stanowi jedną z niewielu enklaw autentycznej przedwojennej zabudowy
naszego miasta. Po zachłyśnięciu się zachodem i
nowoczesnością musiała nastąpić reakcja w postaci poszukiwań rzeczy swojskich starych i przy tym
prawdziwych. Czy za tą modą pójdzie na przykład
chęć rewitalizacji starych czynszówek? Raczej czarno to widzę. No i jeszcze jedno - dzielnica modna
i zrewitalizowana zostanie bezwzględnie skolonizowana „Żabki” i „Biedronki” zarżną lokalne sklepiki. Rosnące czynsze wyrugują resztki rzemiosła.
Pozostanie aseptyczny zglobalizowany świat.
Mamy już tego przykłady w okolicy stacji metra
Stadion i wzdłuż osi ul Kłopotowskiego. Stare ustę-
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Inwestycje w Oświacie

iłość
puje tu nowemu. Ząbkowska trzyma się jakby mocniej - ale na jak długo?
ǌǇďǇĐŝĞƉƌĂǏĂŶŝŶĞŵǁƉųǇŶħųŽǁũĂŬŝƑ
ƐƉŽƐſďŶĂƚŽĐǌǇŵƐŝħǌĂũŵƵũĞƐǌǌĂǁŽĚŽǁŽ͍
- Nie wydaje mi się. Zawsze byłem „ten
z bloków” - element na Pradze poniekąd
obcy kulturowo. Być może okres pomieszkiwania na Szmulkach wpłynął na rozbudzenie mojej ciekawości i dociekliwości
- stare kamienice, przejścia pomiędzy podwórkami, stara i pełna zakamarków szkoła, wały kolejowe - to wszystko rodziło
żądzę odkrywania. Ale podobnie eksplorowałem wiele miejsc do których trafiłem.
Mieszkając tu napatrzyłem się natomiast na
wiele przypadków chamstwa, zbydlęcenia i
agresji. W pracy literata były to doświadczenia zbędne - pokazywały jedynie banalność i nijakość bezrefleksyjnego prymitywnego zła... Mieszkając na Pradze stałem się
też nieprzejednanym rasistą w stosunku do
Cyganów vel Romów. I pewnie zostanie mi
to do końca życia.
Ergo: Praga podoba mi się głównie architektonicznie tymczasem genius loci każdego miasta są ludzie. Tu doświadczenia mam
mocno negatywne. Ale jako tło do snucia
fabuł Praga nadaje się całkiem nieźle. Tylko ze podobnie łatwo przychodzi mi osadzać fabuły w innych miejscach które dobrze poznałem.
t dǁŽũĞũ ƚǁſƌĐǌŽƑĐŝ ŵŽǏŶĂ ŽĚŶĂůĞǍđ
WƌĂŐħ͍'ĚǌŝĞ͍
Wykorzystałem Pragę kilka razy. W
„Norweskim dzienniku” i opowiadaniu
„Vlana” pojawia się w epizodach moja dawna szkoła przy ul. Otwockiej. Blokowisko
przy Łochowskiej i końska jatka przy Folwarcznej to tło opowiadania „W okularze stereoskopu”. Na Szmulkach i Bazarze
Różyckiego rozgrywa się akcja większości
opowiadań ze zbiorów „Wampir z M3” i
„Wampir z MO” oraz planowanego „Wampir z KC”. Są to historie z życia wampirów
żyjących na warszawskiej Pradze w okresie
komuny. Krwiopijcy wiodą spokojne życie,
pracują na „Druciance”, handlują, kombi-

Ξ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ŽůĞŬĐũŽŶĞƌǌǇǌĂƐƵ
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nują, użerają się z ubecją i milicją... Ale z
sąsiadami kiziorami trzymają sztamę, a w
każdym razie mają rozejm. Praga wraca też
jak tło kilku opowiadań o Robercie Stomie
antykwariuszu i detektywie grzebiącym w
zagadkach przeszłości. Gdzieś w bok od
Ząbkowskiej ma swój antykwariat jego zleceniodawca Cygan o imieniu Tytus. Jest
to jednak nikły procent mojej twórczości.
Może z 10% a może i to nie.
ŝŽƌČĐ ƵĚǌŝĂų ǁ ƉƌĂĐĂĐŚ ďĂĚĂǁĐǌǇĐŚ
D^, ŶĂ ƚĞƌĞŶŝĞ WƌĂŐŝ͕ ĚŽųŽǏǇųĞƑ ďĞǌ
ĚǁſĐŚ ǌĚĂŷ ƐǁŽũČ ĐĞŐŝĞųŬħ ǌĂƌſǁŶŽ ĚŽ
ŬǁĞƌĞŶĚǇ ŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞũ͕ ũĂŬ ƌſǁŶŝĞǏ ĚŽ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝƉƌĂĐ͕ũĂŬŽĂƌĐŚĞŽůŽŐ͘KĐŽǁ
ƉŝĞƌǁƐǌĞũŬŽůĞũŶŽƑĐŝƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇŵ͕ ĚǌŝĞůŶŝĐĂ ƉŽǁŝŶŶĂ ǌĂĚďĂđ͕ ũĂŬŝ
ŽďƐǌĂƌ ŚŝƐƚŽƌŝŝ ŶĂ WƌĂĚǌĞ ũĞƐƚ ŶĂũďĂƌĚǌŝĞũ
ǌĂŶŝĞĚďĂŶǇ͕ĂŵŽǏĞǌǁǇĐǌĂũŶŝĞ͕ŽĚĐǌĞŐŽ
ƉŽǁŝŶŶĂǌĂĐǌČđ͍
- Trudno ocenić. Na pewno palącą potrzebą jest zadokumentowanie i ocalenie od
zniszczenia śladów historii najnowszej - tej
związanej z katowniami UB i NKWD. Warte zbadania są ślady - nieliczne już - okresu gdy ogromna połać Nowej Pragi stanowiła koszary jednostek Kozackich. Żal patrzeć
jak popadają w ruinę domy przy ulicy Grodzieńskiej. Takich zaniedbanych a ciekawych miejsc jest mnóstwo.
Strasznie żal mi przedwojennej willi w
parku na rogu Otwockiej i Siedleckiej - w
czasach mojego dzieciństwa był tam Dom
Kultury - już wówczas budynek był w fatalnym stanie... Sama „Drucianka” - zakład
niegdyś ważny dla Szmulek to dziś dobitny
przykład „wygaszania Polski”.
Na pewno nie da się uratować wszystkiego. Problem w tym że w zasadzie nawet nie
zaczęliśmy tego robić...
Majestatyczna Praga jak widać ma również swoje ciemniejsze oblicze dostrzegane
również przez samych artystów, jednak wcale nie oznacza to, że nagle okazuje się czymś
gorszym. Zwyczajnie udowadnia tym swoją oryginalność, to że nie jest idealna, bo jak
wiadomo od dawna… ideały są nudne.
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ółmetek wakacji i półmetek remontów w praskiej oświacie za nami.W lipcu oddano do użytku nowy plac zabaw
w przedszkolu przy Szanajcy, a w nowej filii przedszkola
przy Wołomińskiej 16/18, która mieści się przy Siedleckiej 12/14,
już są ustawiane zabawki. W obiekcie, w którym funkcjonować
będą cztery grupy przedszkolne, dzielnica ma zamiar uruchomić, liczącą 21 dzieci, grupę 2,5 latków. Podania można składać
bezpośrednio, w Przedszkolu nr 186 przy Wołominskiej 12/18.
Budynek ma nowy plac zabaw i może przyjąć 84 dzieci w czterech oddziałach. W sumie, przedszkola na terenie Pragi - Północ
mogą przyjąć jeszcze 85 dzieci. Apelujemy, szczególnie do rodzin
gorzej sytuowanych, aby zdecydowali się na posłanie dziecka do
przedszkola i zapewnienie mu lepszego startu w szkole. Prawo
oferuje wiele możliwości ulg i zwolnień z opłat, nawet całkowitych. Podania należy składać do dyrektora przedszkola.
Tymczasem, w szkole przy Namysłowskiej trwa wielki remont
drugiego piętra, nieużywanego od wielu lat z braku pieniędzy na
adaptację. Jej koszt na potrzeby oddziału przedszkolnego, złożonego z pięciu grup, wyniesie 389 940 zł. Oddział przedszkolny
przyjmie 125 dzieci. Inwestycja będzie gotowa w połowie sierpnia, kiedy zejdą z niej budowlańcy i zacznie się meblowanie sal.
Zastępca burmistrza Darek Kacprzak zapowiada w tym roku
pięć inwestycji oświatowych, na które zarząd dzielnicy pozyskał
dodatkowe środki w kwocie 5 milionów złotych, a które zaspokoją potrzeby praskich pięciolatków wynikające z reformy oświatowej. Inwestycje zostaną oddane w sierpniu przyszłego roku. Ich
projektowaniem zajmują się najlepsze firmy, specjalizujące się w
tworzeniu placówek przedszkolnych. Będą to autorskie projekty,
które będą cieszyć oczy nie tylko dzieci, ale również dorosłych.
Zarząd dzielnicy myśli też o budowie przedszkola przy Wrzesińskiej, które w przyszłości obsługiwałoby mieszkańców Portu Praskiego, a na czas remontu budynku Teatru Baj, przyjęłoby dzieci
z funkcjonującego przy Jagiellońskiej 28 przedszkola.
Obecnie zarząd jest w trakcie negocjacji z Biurem Edukacji
Urzędu Miasta, które w zamian za wybudowanie na dzielnicowej działce, przedszkola przy Wrzesińskiej, chciałoby likwidacji przedszkola nr 183 przy Jagiellońskiej 28. Wierzymy, że wynik będzie pomyślny dla mieszkańców Pragi i dzielnica po raz
pierwszy od kilkudziesięciu lat wzbogaci się o nowy budynek
oświatowy.
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'ƌǌĞŐŽƌǌWĂƐǌŬŽǁƐŬŝ͕
'ƌŽĐŚſǁ͕Ƶů͘<ŝŶŽǁĂϮϯ͕

WKE͘ͳt͘ϭϬͳϭϴ
Wd͘ϭϬͳϭϳ
ƐǌǇďŬŽ͕ƚĂŶŝŽ͕ƐŽůŝĚŶŝĞ
EĂŚĂƐųŽ͗<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝϭϬйƌĂďĂƚƵ͘

ϲϬϬͲϴϱϱͲϳϭϯ

WƌŽũĞŬƚǇŐƌĂĮĐǌŶĞͲůŽŐŽƚǇƉǇ͕ŝůƵƐƚƌĂĐũĞ͕ŝŶĨŽŐƌĂĮŬĂ͕ŽƉĂŬŽǁĂŶŝĂ͘
ƚĞů͗͘ϲϬϵϱϭϴϲϲϵ
ƐǌƵŬĂŵƉƌĂĐǇͲtĂƌƐǌĂǁĂͲdĂƌŐſǁĞŬƐůĂƐŬĂϳΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
WŽƐǌƵŬƵũħǁƐƉſůŶŝŬĂ
ĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂǁĂƌƐǌƚĂƚƵƐĂŵŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁtĂǁƌǌĞ;ĚǇƐƉŽŶƵũħůŽŬĂůĞŵ͕
ŶĂƌǌħĚǌŝĂŵŝ͕ďĂǌČŬůŝĞŶƚſǁͿƚĞů͗͘;ϮϮͿϴϳϮϬϬϬϬͬϲϬϯϮϳϱϭϱϵ
WŽƐǌƵŬƵũĞƐǌŬƐŝČǏŬŝůƵďĐŚĐĞƐǌƐƉƌǌĞĚĂđƐǁſũ
ŬƐŝħŐŽǌďŝſƌƵŵŝĞƑđĚĂƌŵŽǁĞŽŐųŽƐǌĞŶŝĞŶĂǁǁǁ͘ƐǌƵŬĂŵͲŬƐŝĂǌŬŝ͘Ɖů
ĂďƵĚŽǁĂŬŽŵſƌĞŬůŽŬĂƚŽƌƐŬŝĐŚŝŵĂŐĂǌǇŶſǁƚĞů͘ϲϬϰϰϱϴϱϯϰ
WŽƐǌƵŬƵũħƉƌĂĐǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞDŽŬŽƚŽǁĂͬKĐŚŽƚǇϭϬͲϭϱƉŽŶͲƉƚ͘WƌĂĐĞĚŽŵŽǁĞ͘
>ǇƵĚŵǇůĂϲϲϬϭϴϱϱϭϭ
,ĂŶĚůŽǁŝĞĐƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶǇĚŽĚŽďƌǌĞǌĂƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽƐŝħǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂ
ŐĂǌĞƚǇůŽŬĂůŶĞũ<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝƚĞů͘ϲϲϯϳϯϵϳϱϵ
,ĂŶĚůŽǁŝĞĐƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶǇĚŽĂŐĞŶĐũŝƌĞŬůĂŵŽǁĞũ
ďƌĂŶǏĂ͗ƉŽǌǇĐũŽŶŽǁĂŶŝĞƐƚƌŽŶttt͘ƚĞů͘ϲϲϯϳϯϵϳϱϵ
WƌŽũĞŬƚǇŐƌĂĮĐǌŶĞͲůŽŐŽƚǇƉǇ͕ŝůƵƐƚƌĂĐũĞ͕ŝŶĨŽŐƌĂĮŬĂ͕ŽƉĂŬŽǁĂŶŝĂ͘
ƚĞů͗͘ϲϬϵϱϭϴϲϲϵ
ĂƚƌƵĚŶŝħĨƌǇǌũĞƌŬħĚŽƐĂůŽŶƵĨƌǇǌũĞƌƐŬŝĞŐŽƉƌǌǇƵů͘ŬƐ͘/͘<ųŽƉŽƚŽǁƐŬŝĞŐŽϭϬ͘
ƚĞů͘ϲϬϰϬϳϱϵϬϳ
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O bakteriach przeciw bakteriom

Zwiedzanie Pragi z nową technologią

Liczba bakterii bytujących w organizmie człowieka przewyższa znacznie liczbę wszystkich komórek. To
one odgrywają najważniejszą rolę w
trawieniu i przyswajaniu pokarmów.
Podczas przebiegu wielu chorób oraz
jako skutek uboczny różnych terapii,
jak choćby antybiotykami, dochodzi często do zaburzenia składu bakterii, zwłaszcza w jelitach, taki stan
nazywa się dysbakteriozą. Jeśli zostaną zniszczone bakterie wytwarzające kwas mlekowy na ich miejsce
zaczynają narastać drożdżaki (grzyby). Osoby, które to dotyczy cierpią
na wzdęcia brzucha, odbijania, biegunki lub zaparcia oraz często mają
nieopanowaną chęć na słodycze, nie
mogą chudnąć mimo diety, są rozdrażnione, nierzadko występują u
nich zaburzenia hormonalne, nieprzyjemny zapach z ust i gazy o przykrej woni. Zwalczanie tych grzybów
jest trudne i długotrwałe, ale korzystny efekt można uzyskać kiedy zastosuje się bakterie wytwarzające kwas

Praga to nadal miejsce przez wielu nieodkryte i niedoceniane. A szkoda, bo drzemie w niej duży potencjał,
także turystyczny. Dzięki temu, że
naszą część Warszawy ominęły największe zniszczenia wojenne, do dziś
możemy podziwiać wiele unikalnych
historycznych budynków. Kilka tajemnic Pragi może pomóc odkryć
nowa aplikacja na smartfony, a każdy
prażanin ma okazję ją udoskonalić.
Na Pradze jest wiele historycznych
miejsc atrakcyjnych turystycznie i nikogo z nas o tym przekonywać nie
trzeba. Na pewno należy do nich choćby XIX-wieczna Cerkwia św. Magdaleny czy Bazylika Najświętszego Serca
Jezusowego, splatająca historie księżnej Marii Radziwiłłowej i kardynała
Augusta Hlonda. Jednak jak zachęcić
jeszcze niewtajemniczonych w uroki Pragi do eskapady w nasze strony?
Jednym z ciekawych narzędzi służących odkrywaniu zakątków m.in. tej
części Warszawy jest nowa aplikacja
na smartfony – Arguido.
Twórcy aplikacji wprowadzają nie
tylko na polski, ale także europejski rynek nową technologię – poszerzoną rzeczywistość (ang. augmented reality), która łączy obraz świata
realnego z obrazem generowanym
komputerowo, nakładanym w czasie
rzeczywistym. Brzmi jak coś bardzo
skomplikowanego, ale mimo wszystko jest bardzo proste w użyciu. Kiedy użytkownik skieruje – jakby robił
zdjęcie – kamerę telefonu w stronę
obiektu (budynku, pomnika itp.) na
ekranie pojawia się ikonka – wirtualny marker, który zostaje naniesiony
na obraz rejestrowany przez kamerę.
Marker przedstawia obrazek symbolizujący obiekt wraz z jego nazwą. Po
kliknięciu w marker pojawia się skrócony opis konstrukcji, z możliwością
przeczytania bardziej szczegółowych

www.jogurt-domowy.pl

ƌſďƐĂŵǁĚŽŵƵ
ũŽŐƵƌƚĚůĂǌĚƌŽǁŝĂ
ǁǁǁ͘ǌĂŬǁĂƐŬŝ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ũŽŐƵƌƚͲĚŽŵŽǁǇ͘Ɖů

mlekowy i dodatkowo bakterie hamujące rozwój drożdżaków. Okazało się, że poza szczepami bakterii
Lactobacillus acidophilus ważną rolę
odgrywa również bakteria Enterococcus faecium, która hodowana jest
z przewodu pokarmowego długo żyjących (ponad 100 lat) osób na Kaukazie, a wchodzi w skład lokalnych
jogurtów (maconi) i serów (suluguni). Co ciekawe bakteria ta przeciwdziała rozwojowi takich bakterii jak
gronkowiec złocisty, pałeczki wywołujące czerwonkę, dur brzuszny,
Proteusy i Klebsielle. Regularne spożywanie 0,5 litra specjalnego jogurtu zawierającego te bakterie przynosi bardzo szybką poprawę w leczeniu
wielu chorób przewodu pokarmowego a także w przypadkach zespołu jelita nadwrażliwego. Handlowa nazwa
zakwaski zawierającej te szczepy bakterii to streptosan.
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informacji pod przyciskiem „Zobacz
więcej”.
Docelowo Arguido ma odciążyć
plecaki turystów, którzy nie będą już
musieli zabierać ze sobą map i przewodników, a wystarczy im jedynie telefon z dostępem do Internetu. Twórcy aplikacji przygotowali wiele tras
tematycznych. Jedną z nich jest trasa
„Najciekawsze miejsca Pragi”. Razem
z lokalnymi przewodnikami opracowaliśmy trasę liczącą 16 punktów
(m.in. pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, remiza konnych tramwajów, modernistyczny gmach Centralnej Dyrekcji PKP). Naszym celem
jest ukazanie niepowtarzalnego klimatu Pragi, silnie związanego z dawną Warszawą, którego na próżno dziś
szukać w lewobrzeżnej części stolicy
– mówi Paweł Kumór, wiceprezes
AGM Reality, firmy, która stworzyła
aplikację. - Wszystko, czego potrzebuje turysta, to telefon z GPS. Dzięki
Arguido z nieplanowanego wypadu
może wyjść bardzo ciekawa wycieczka o krajoznawczych walorach. Zadbaliśmy o nasycenie naszych tras
ciekawostkami. Turystyka staje się
jeszcze prostsza i tańsza – dodaje.
Rdzenni prażanie z pewnością dostrzegą liczne mankamenty przygotowanej przez twórców trasy. Brakuje
bardzo wielu miejsc wartych zobaczenia po praskiej stronie. Jednak co
ważne twórcom Arguido zależy, aby
aplikację współtworzyły i rozwijały
lokalne społeczności.
Jeśli nasi Czytelnicy mieliby ochotę zaproponować dodatkowe punkty
na trasie i mogliby przygotować krótki opis danych miejsc, zachęcamy do
kontaktu mailowego przez biuro@
agmreality.pl Razem stwórzmy arcyciekawą ścieżkę turystyczną ulicami
naszej pięknej Pragi!



WƌŽĚƵĐĞŶƚŝĚǇƐƚƌǇďƵƚŽƌƌĂũƐƚŽƉŝďŝĞůŝǌŶǇ
ǌĂƉƌĂƐǌĂĚŽƐǁŽũĞŐŽƐŬůĞƉƵ
ƉƌǌǇƵů͘DĂƌǇǁŝůƐŬŝĞũϰϰůŽŬ͘'Ϭϭϲ͘
WƌŽǁĂĚǌŝŵǇƐƉƌǌĞĚĂǏŚƵƌƚŽǁČŝĚĞƚĂůŝĐǌŶČƌĂũƐƚŽƉŽƌĂǌďŝĞůŝǌŶǇ
ĚĂŵƐŬŝĞũ͕ŝŵħƐŬŝĞũĐǌŽųŽǁǇĐŚƉŽůƐŬŝĐŚƉƌŽĚƵĐĞŶƚſǁ͕ŵ͘ŝŶ͗͘
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tŽůĂ͕,ĞŶĚĞƌƐŽŶ͕ƌƵďĞĐŬ͘
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:ĞƐƚĞƑŵŝĞƐǌŬĂŷĐĞŵWƌĂŐŝ͕ŵĂƐǌǁǇũČƚŬŽǁĞƉŽŵǇƐųǇŝŶŝĞĐŚĐĞƐǌǌŶŝŬŶČđǁƚųƵŵŝĞ͍
WƌǌǇųČĐǌƐŝħĚŽŶĂƐ͊:ĞƑůŝŵĂƐǌƚĂůĞŶƚƌĞĚĂŬƚŽƌƐŬŝ͕
ĚǌŝĞŶŶŝŬĂƌƐŬŝĞŐŽŶŽƐĂ͕ƉŽƐŝĂĚĂƐǌĂƉĂƌĂƚĨŽƚŽŐƌĂĮĐǌŶǇŝĐŚĐĞƐǌǌŶŝĞŐŽ
ǌƌŽďŝđŶĂƌǌħĚǌŝĞƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚǇ͕ĚŽųČĐǌĚŽƌĞĚĂŬĐũŝ<ƵƌŝĞƌĂWƌĂƐŬ
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POWSTANIE WARSZAWSKIE… TAK BYŁO

W miarę wkraczania Sowietów na
tereny Polski, AK realizowało plan
pod kryptonimem “Burza”, polegający na zbrojnych wystąpieniach lokalnych oddziałów, które atakowały wycofujących się Niemców i wspierały
Armię Czerwoną. Warszawa nie była
brana pod uwagę jako teren działań
bojowych akcji “Burza”. Zasadnicze
zmiany wymusił jednak dalszy ciąg
wydarzeń.
20 lipca w Wilczym Szańcu w Kętrzynie ma miejsce nieudany zamach
na Hitlera. W dniach 23 – 27 lipca
następuje noszący znamiona paniki
odwrót jednostek niemieckich przez
warszawską Pragę. Ewakuują się również z Warszawy niemieckie urzędy i
ich obsada. Tymczasem 22 lipca opanowany przez AK Lublin zajmują Sowieci, gdzie konstytuują mianowaną
przez Moskwę komunistyczną Krajową Radę Narodową i PKWN złożone
z agentów i służbistów całkowicie od-

danych Moskwie, i traktują te organy
jako jedynego przedstawiciela Polski.
Marionetkowy PKWN oddaje 24
lipca sowieckim sądom wojskowym
i służbom NKWD pełną jurysdykcję
na zajmowanych przez Sowietów terenach, także w stosunku do wojskowych i cywilnych organów Polskiego
Państwa Podziemnego.
Rozpoczyna się sowiecki terror. 17
lipca wyzwolony przez AK Lwów zostaje spacyfikowany militarnie przez
Sowietów. W tym samym dniu Sowieci pacyfikują Wilno. Ta dramatyczna sytuacja zmusiła Komendę
Główną AK w Warszawie do podjęcia nieoczekiwanych decyzji. Zdawano sobie sprawę z niedostatecznego
stanu uzbrojenia, które wystarczało
dla trzech, czterech tysięcy żołnierzy.
Ten stan wynikał z faktu, że w stolicy
broni nie gromadzono, kierując ją na
tereny partyzanckie. Braki w uzbrojeniu były również skutkiem tego, że

Alianci z powodu nacisku Sowietów,
z obiecanych ponad 200 zrzutów broni wykonali zaledwie trzydzieści kilka.
27 lipca niemiecki gubernator
Dystryktu Warschau Ludwig Fischer ogłasza przymusowe stawienie się 100 tysięcy Warszawiaków do
prac fortyfikacyjnych poza miastem.
Obawa przed masowymi represjami ludności cywilnej wymusza na
Komendzie Głównej AK ogłoszenie
gotowości bojowej wszystkich swoich oddziałów. Zarządzenie Fischera
spotkało się z całkowitym bojkotem,
a Niemcy nie odważyli się na represje, niemniej rozkaz nie został cofnięty. Zmobilizowani żołnierze trwali w
gotowości bojowej w konspiracyjnych miejscach zbiórek.
Od 30 lipca polskojęzyczna radiostacja sowiecka nadaje kierowane do
ludności Warszawy apele o podjęcie walki wspólnie z wojskami Armii

Powstanie Warszawskie na Pradze
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Powstanie Warszawskie na Pradze rozpoczęło
się 1 siepania 1944r. o godzinie 17.00 – godzina
„W” - podobnie jak w innych częściach Warszawy. Jednakże już 2 sierpnia ofensywa powstańcza osłabła. Na terenie prawobrzeżnej Warszawy
stacjonowały przyfrontowe jednostki niemieckie,
m.in. dywizja pancerna „Herman Goering” ( Parku Skaryszewskim)
4-go siepania dowódca VI Obwodu AK podpułkownik Antoni Żurowski wydał rozkaz o zaprzestaniu walk i powrocie do konspiracji. Część
powstańców przedarło się na Mokotów, Sadybę i
Czerniaków, dwa oddziały przedostały do Kampinosu.
Do Dziś na wielu kamieńcach Pragi Północ jak
i Południe są widoczne ślady walki powstańczej.
Chciałbym przedstawić sylwetkę patrona parku
położonego na Gocławku - płk. Jana Szypowskiego
„Leśnika” – uczestnika Powstania Warszawskiego.
W II Rzeczpospolitej był jednym z twórców polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także współtwórcą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Do
wybuchu II wojny światowej organizował w Dębie jedną z najnowocześniejszych fabryk amunicji.

W pierwszych dniach kampanii wrześniowej
1939 r. na terenie Fabryki Amunicji w Dębie został zorganizowany oddział bojowy, nad którym
dowództwo objął płk Szypowski.
Oddział ten wycofał się na wschód Polski razem
z ewakuującą się Armią „Kraków”. Podczas przemarszu dołączały do oddziału niedobitki z rozproszonych jednostek armii, tak że wkrótce rozrósł się
on do rozmiarów pełnego batalionu.
W latach 1939-1940, posługując się nazwiskiem
Jan Kochanowski, pracował w firmie Bracia Geisler, Okolski i Patschke w Warszawie (kierował
wykonywaniem drobnego sprzętu wojskowego na
potrzeby ZWZ).
Uczestnik Powstania Warszawskiego /KG AK,
Oddział IV (Kwatermistrzowski), Służba Uzbrojenia „Leśnictwo”. 18 sierpnia 1944 r., podczas
walk powstańczych, został ciężko ranny. Po upadku Powstania Warszawskiego płk Jan Szypowski
„Leśnik” został internowany w Stalagu XB Sandbostel, a następnie Altengrabow. Za wydanie rozkazu współjeńcom rozejścia się wbrew zakazowi
niemieckiego komendanta obozu, został osadzony w obozie koncentracyjnym w Neungamme koło

ϳ

Czerwonej, która lada dzień wkroczy jako wyzwoliciel. W tej sytuacji
mieszkańcy Warszawy z godziny na
godzinę oczekiwali podjęcia działań
powstańczych. Dla dowództwa AK
była to decyzja najwyższego ryzyka, w podjęciu której nie był w stanie pomóc rząd emigracyjny w Londynie, otumaniony dezinformacjami
Aliantów.
31 lipca KG AK podejmuje decyzję rozpoczęcia akcji powstańczej 1
sierpnia o godzinie 17. Wiadomość
o planowanym powstaniu już w nocy
dotarła do Moskwy. Reakcja była natychmiastowa.
1 sierpnia o 4:10 rano do sztabu 1 Frontu Białoruskiego dociera
szyfrogram z rozkazem: “Wstrzymać natychmiast natarcie na Pragę
i przejść do obrony”. Od tej chwili
Front Białoruski i ofensywa stanęły
na 40 dni, miejscami cofając się nawet o dystans 20 km. Komendant VI
Obwodu AK na Pradze ppłk. Antoni
Wł. Żurowski podjął jedyną racjonalną w tej sytuacji decyzję o wstrzymaniu na terenie Pragi otwartych
akcji bojowych. Niemniej, do końca
trwania Powstania, Praga pozostawała czynna, przerzuciwszy ponad
500 żołnierzy do walczącej Warszawy oraz większość przechwyconych na jej terenie zrzutów. Ostatnia otwarta walka na Pradze miała
miejsce 20 sierpnia na dworcu Warszawa–Praga. 15 września Armia
Czerwona wkracza na Pragę, wtedy też rozpoczyna się dla żołnierzy
AK kolejny, po niemieckim, okres
bezwzględnego terroru prowadzony przez NKWD i UB. Sowieckie
sądy wojskowe i podporządkowane
im komunistyczne sądy polskie rozpoczną teraz bezkarnie skazywać na
śmierć lub zsyłkę tysiące tych, którzy przez 5 lat walczyli o niepodległą Polskę.

,çÙã<ÊÝÝÊóÝ»®
Ê»çÃÄã½®Ýã,®ÝãÊÙ®®

Hamburga. Przebywał tam z grupą wyższych oficerów z Powstania Warszawskiego, którzy zostali tam osadzeni za to, że wykazali się szczególnym
bohaterstwem i odwagą w walkach z Niemcami.
W roku 1945 płk Szypowski powrócił do kraju,
gdzie zgłosił się do pracy w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego jednak komunistyczna władza
sowiecka spowodowała jego wydalenie z pracy w
CZPZ na początku 1948 r. Znalazł zatrudnienie
w Instytucie Pracy, ale i tam dosięgła go sowiecka
władza i w grudniu 1949 r., jako były oficer Armii
Krajowej, został z tej pracy wyrzucony. Zmarł 28
marca 1950 roku w Warszawie. Został pochowany
na cmentarzu Powązkowskim.
Z Jego śmiercią zamknął się duży rozdział historii budowy polskiego przemysłu zbrojeniowego
okresu międzywojennego, zdeterminowanej pracy konspiracyjnej oraz bohaterskiej walki z okupantem niemieckim w latach II Wojny Światowej.
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Nie każda też regionalnie wyedukowana pięknota ciuchy zwiedzająca prawidłowo na człowieka
reaguje. Nawet jak któryś z chopaków gadkę odpowiednią po praskiemu zna, np. „choź no Mała
za budkie, skrzyżujemy oddechy” - no, nie każda
idzie... a i pyskate toto czasem jak galerianki gimnazjalistki albo idolka jaka...
Cóż – sami sobie taką przyszłość hodujemy od
kiedy media na ilość (reklam) zamiast na jakość
(widzów i słuchaczy) postawiły, rodzice za pierwszej damy zachętą kredytów nabrawszy wyjechali roboty normalnej szukać i zarabiać na odsetki,
pana Judyma, szwagra Siłaczki ze Stalowej jakieś
Ninja z któregoś „A (coś tam)” raniutko na Białołekie zabrali, bo kasy fiskalnej w porę nie zarejestrował i Vatu (od poświęcenia) nie odprowadził, a
nauczycielom skutecznie i Grubą Kreską wytłumaczono, ze nie stać ich na powołanie... bo Państwa
tyż nie stać... Stan tzw. zass...tany... ?
Cóż, dobrze chociaż, że stan letni jest dostępny... Po bazarku tak sobie spacerując spotykaliśmy
kiedyś pana M – jak Maciek, któren na swój sposób nas ulubił tak, że teraz prawie codziennie go
spotykamy. Pan Maciek ma dziwne zwyczaje, na
niegroźnie zboczonego wygląda, bo pisze i w dodatku za darmo. Nie płacą mu – a lubi, podejrzane, ale zauważyliśmy też, że i lubi z nami pogadać
o Pradze, o Bazarku, o życiu... mówi nam, że jesteśmy dla niego inspiracją większą nawet niż gajowy
i świeżo upieczona kolejarka, co to teraz na nią po
Bronku i Radku kolej...
Pan Maciek obiecał nam, że o naszych, czyli Pan
Krzycha z Królikiem Jerzym przygodach, wierszyk
napisze i – dotrzymał słowa. Dziwne! W tych dzisiejszych czasach...? Zupełnie jakby odgórny przykład na niego nie działał. No tak, ale on nie jest
kolejarzem z odzysku! My też nie, żadne pindolino nam nie imponuje, mamy swoje praskie podniejskie, wcale nie szybsze... a że w wierszyku było
coś, co bardzo nas do działania zachęciło, to może
i Was zainspiruje, da wam trochę „napędu”, uśmie-
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Bazarek „nieco letni”... cz.5
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y z Królikiem Jerzym znamy się od... że
ho, hoo, ale chyba łączy jedno takie coś
wielkiego, co potrzebne kazdemu jak powietrze – miejsce magiczne nasze... To co mamy
najbardziej wspólnego to nasza dzielnica – Praga,
i – oczywiście przede wszystkim łączy nas jedno –
nasz Bazarek...
Królik co prawda, jako od założyciela Warszawy
– Króla się wywodzący to czasem bardzo ważny się
robi i nadyma, ale tylko tak na niby, bo w sumie
równy gość, znaczy - bez opuchięć... ani On moja
Rodzina, ani ja jego, doświadczeń jednak wspólnych nieco posiadamy... Kiedyś nawet z powodów
jakże oczywistej pomyłki jadaliśmy i mieszkaliśmy
jakiś czas razem, ale... to były dawne czasy tzw. błędów i wypaczeń, pan prokurator tego już pewnie
nie pamięta, a że może i ciut lepiej się z Królikiem
poznaliśmy to i wdzięcznie tego co się pomylił
wspominamy, ale cicho...
Jak wcześniej wspomniałem – z Królikiem Jerzym zakumplowani jesteśmy bardzo, prawie codziennie widujemy się w alejce z pyzami i wędrując
po budkach za nowościami ze znajomymi o polityce i nowosciach kurtularnie gadamy a przy okazji przyszłość narodu i naszą czyli dotowarowanie
na bazarku sprawdzając. Śmiechu przy tym co niemiara, zwłaszcza teraz, kiedy ze stanu wiosennego
przeszliśmy w tak zwany czas letni i towary się nieco bardziej rozebrały, ząbki Blendamendem poszlifowane, języczki i tipsy naostrzone i w kwiatuszki
powymalowywane, nabrać się można i ubawić po
pachy a i naciąć, bo nowoczesne tapety jakże często zabytkowe nieco wnętrze skrywają.
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chu i wiary w siebie? Przecież mamy lato; najlepszy
jest czas by rozejrzeć się za jakąś tyciutyciu malutką, cieplutką... Radością. Ach! Ty w życiu...
... od wierszyka jednak zaczniemy w następnym
bazarkowym odcinku, Pan Redaktor Naczelny
krzyczy, że ja się rozpisuję, miejsce innym ważnym
sprawom zabieram, więc teraz tylko adres-linkę do
internetowej Witryny MKD Poezje pana M. podam, do „Sagi o Króliku”:
http://www.wierszemkd.pl/?p=18852 i - czytajcie sobie ludzie same...
Szczęściarz ten Królik, nie...? A niech ma, ja mu
tam dobrze życzę.
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