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Posiadamy sieć
15 gabinetów na
terenie całej
Warszawy.
Zapytaj o
najbliższy gabinet:
22 392 76 19.

- BEZPŁATNE BADANIA
SŁUCHU

- PROFESJONALNY
DOBÓR APARATÓW
SŁUCHOWYCH

- REFUNDACJA NFZ
- WIZYTY DOMOWE

Partner Oticon – najlepsze aparaty słuchowe
od ponad 100 lat

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141,
tel. 22 392-75-39

ul. Koszykowa 78 gab. 266,
tel. 22 425-67-06

ul. J. Dąbrowskiego 16, tel. 22 498-75-40

Budowa hali sportowej przy li-
ceum miała się rozpocząć do-
brych kilka lat temu. Ale wciąż
pojawiały się najróżniejsze prze-
szkody, w tym głównie brak środ-
ków finansowych. Może niektórzy
czytelnicy pamiętają, jak w czerw-
cu protestowałam przeciw „zabie-
raniu” pieniędzy z tej inwestycji
i przeznaczaniu ich na przedsię-
wzięcia ogólnomiejskie. Wtedy
mojego apelu nie posłuchano, ale
teraz władze Ochoty „zwracają”
ponad dwa miliony złotych na to
zadanie inwestycyjne.

Modernizacja boiska i budo-
wa hali rozpoczną się w przy-
szłym roku i potrwają trzy lata.
Trochę długo, ale za to hala
gimnastyczna będzie połączona
z budynkiem szkoły podziem-
nym przejściem, co w dotych-
czasowych planach wydawało
się niemożliwe. Będziemy pilnie
śledzić postępy tej inwestycji
tak wiele razy odkładanej
„na potem”. Oby się to już nie
powtórzyło.

Małgorzata Rojek

Boisko i hala dla Kołłątaja
Po raz kolejny odwróciła się karta losów hali sportowej i boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłataja. Tym razem na dobrą stronę.

Oby tak pozostało i Kołłek doczekał się wreszcie obiektów sportowych na miarę naszego wieku.

Podporucznik Hałaciński
postanowił w końcu spełnić
obietnicę daną rok wcześniej
kapitanowi Stefanowi „Ziela-
nowi” Zielińskiemu – i napi-
sać słowa do popularnej melo-
dii granej chętnie przez woj-
skowe orkiestry. Prawdopo-
dobnie był to marsz M. D.
Tomnikowskiego „Pieried ra-
zlukoj” („Przed rozstaniem”),
do którego w latach 90-tych
odnalazł nuty badacz polskiej
pieśni hymnicznej prof. Woj-
ciech J. Podgórski.

Uwięzieni w Alpach żołnie-
rze potrzebowali pieśni dla
podtrzymania ducha. Ginęli

na nie swojej wojnie. I było im
tym trudniej, że poznali już
smak wolności: w sierp-
niu 1914 r. brali udział w mar-
szu z parku sportowego Ole-
andry w Krakowie do Kielc.
Wkroczyli do tego miasta 12

sierpnia jako Pierwsza Kom-
pania Kadrowa. Na czele stał
Józef Piłsudski. W grudniu
formacja zyskała miano Pierw-
szej Brygady i pod tą nazwą
przeszła do historii.

czytaj na stronie 4

Koledzy z Pierwszej Brygady
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Członkowie Redakcji

Anna Zbytniewska

Dariusz Kałwajtys

Małgorzata Rojek

tel. 22 822 07 87, 605 165 890

tel. 22 823 66 78

Odpowiedzialny za dzielnic
W ochy

tel. 22 868 06 65, 501 080 674
DariuszKalwajtys@aster.pl

Grzegorz Wysocki

tel. 22 824 03 01, w godz.: 900–1700
info@infochoty.waw.pl

Janusz Omyliński
e-mail: januszomylinski@gmail.com

Michał Sierzputowski
e-mail:

sierzputowskimichal@gmail.com
tel. 691-585-692

Redaktor Naczelny

„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

„Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja, jednak lekarz skierował
mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Narosza. Dzięki niemu
i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu.” Leszek, 43 lata

Jestem chirurgiem i każdego dnia wiele godzin spędzam pochylony
nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem prak-
tycznie uniemożliwiły mi pracę, polecono mi specjalistów z Fizjo Me-
du. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

Panie Krzysztofie to
tylko kilka z wielu po-
zytywnych opinii
na Państwa temat.

Jest nam bardzo mi-
ło. Firma istnieje od 15
lat, w tym okresie po-
mogliśmy kilku tysiąc-
om osób. Wielu pa-
cjentów do dziś poleca nas swoim
bliskim i znajomym.

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

Bardzo ważna jest pierwsza
wizyta, w trakcie której przepro-
wadzamy szczegółowy wywiad
z pacjentem, następnie dokładnie
badamy narząd ruchu oceniając
stopień zaawansowania dolegli-
wości i na tej podstawie określa-
my, jakie efekty jesteśmy w stanie
osiągnąć w trakcie terapii.

Leczenie opiera się
na wykorzystaniu uzna-
nych w świecie medycz-
nym metod manualnej
rehabilitacji ortopedycz-
nej, od lat stosowanych
w Europie, a u nas wciąż
mało dostępnych.
W przypadkach, w któ-

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą,
szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland.

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

bioder barku
– nerwobóle
– rwa kulszowa i ramienna
– zespół cieśni nadgarstka
– zawroty i bóle głowy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 8 do 21 listopada

Adres redakcji:
ul. Radomska 10/12 (oficyna)

02-323Warszawa,
fax: 22 659 73 33

www.infochoty.waw.pl,
info@infochoty.waw.pl

Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej

Dzia reklamy:
tel. 508-125-417, 22 614-58-03
piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl

Druk: Polskapresse

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

„Książeczka z Woreczka” to ak-
cja skierowana do pięciolatków
i sześciolatków z Przedszkola
nr 175. Celem przedsięwzięcia było
ułatwienie dostępu dzieciom do ró-
żnorodnych książek, propagowanie

literatury, a także kształtowanie po-
czucia odpowiedzialności, poszano-
wania równych praw wszystkich
uczestników i wspólnej własności.

W ramach przedsięwzięcia przy-
gotowano 60 kolorowych worków

z książkami. Dzieci wypożyczały je
do domów na okres tygodnia. Raz
w miesiącu bibliotekarze odwiedza-
li przedszkole i prowadzili zajęcia
z dziećmi, w czasie których rozma-
wiano o wypożyczonych książkach,
głośno czytano fragmenty utworów

literackich, a także odbywały się
różne zabawy plastyczne i ruchowe.

Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej jest jedynym w Polsce
wspólnym programem kultury
i edukacji. Integruje środowiska
zajmujące się edukacją kultural-
ną: instytucjonalne, oświatowe,
pozarządowe i nieformalne. Łą-
czy zasoby, które mają instytucje
artystyczne i instytucje animacji
kultury z potrzebami i oczekiwa-
niami środowiska edukacyjnego.

WPEK to także narzędzie
do zarządzania informacją o edu-
kacji kulturalnej oraz sieć anima-
torów i edukatorów w Warszawie.
System skupia koordynatorów we
wszystkich dzielnicach: szkołach
i instytucjach animacji kultury,
z którymi można kontaktować się
bezpośrednio poprzez specjalnie
stworzoną bazę adresów e-mail.

Program powstał w 2009 roku,
dedykowany był tylko uczniom,
obecnie trwają prace nad jego
rozszerzoną wersją.

I miejsce dla naszej biblioteki

Realizowany przez Wypożyczalnię nr 71 projekt „Książeczka
z woreczka” otrzymał I Nagrodę w „Konkursie na najlepszy pro-
gram z zakresu edukacji kulturalnej w roku 2012”, w kategorii
„instytucje kultury”.

Koncert z okazji
święta niepodległości
„Znasz li ten kraj”

Rada i Zarząd Dzielnicy Wło-
chy m.st. Warszawy oraz Dom
Kultury „Włochy” zapraszają
na koncert „Znasz li ten kraj”
z okazji Święta Niepodległości,
z udziałem baletu i solistów chóru
Zespołu „Śląsk”.

11 listopada, godz. 17.
Okęcka Sala Widowiskowa,

ul. 1 Sierpnia 36 A
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Aby nie być posądzonym
o uprawianie populizmu i polityki
w odniesieniu do stanu chodników
na terenie dzielnicy Włochy (co
zarzucali mi niektórzy Czytelnicy),
napiszę raz jeszcze, że dziury
na naszych ulicach nie mają żad-
nych partyjnych szyldów. „Królu-

ją” na terenach, których gospoda-
rzem jest dzielnica (pisałem o tym
w poprzednim numerze), a także
na terenach zarządzanych przez
miasto bądź spółdzielnie mieszka-
niowe i in. Niedawno przeszedłem
chodnikiem wzdłuż al. Żwirki
i Wigury – od osiedla (dawne woj-

skowe) w kierunku ul. Hynka.
Chodnik wymaga natychmiasto-
wej renowacji. Użytkownikami te-

go ponad kilometrowego odcinka
są mieszkańcy wymienionego
osiedla – w tym dzieci uczęszcza-
jące do pobliskich szkół i osoby
starsze oraz żołnierze, pracownicy
i goście pobliskiej jednostki woj-
skowej. W podobnym stanie jest
chodnik po drugiej stronie ulicy
– wzdłuż ogrodów działkowych.
Remont tych ciągów pieszych leży
w kompetencjach Zarządu Dróg
Miejskich. Podobnie wygląda sytu-
acja z chodnikami w kierunku
ul. 17 Stycznia. Niewiele lepiej
na terenach spółdzielczych, gdzie

na niektórych odcinkach chodni-
ków dziury pojawiły się na całej
szerokości przejścia. W obu przy-
padkach zwróciłem się do gospo-
darzy tych terenów o naprawę
uszkodzeń bądź wymianę całych
chodników. Okres jesienno-zimo-
wy jest szczególnie niebezpieczny
dla użytkowników tych miejsc,
dlatego też oczekuję na jak naj-
szybsze – rzeczowe i fachowe po-
dejście do rozwiązania omawia-
nych problemów przez gospoda-
rzy tych terenów.

Dariusz Kałwajtys

Dziurawy serial trwa
Po mojej publikacji w poprzednim numerze „In-

formatora...” („Polityka dziur nie tyka”) otrzyma-
łem sporo telefonów od Czytelników z prośbą
o podejmowanie tematu dziur na ulicach i chod-
nikach w dzielnicy Włochy.

Projekt utworzenia plenero-
wych siłowni cieszył się dużym za-
interesowaniem od samego po-
czątku. Podczas pierwszego etapu
warszawiacy zaproponowali po-
nad 5,5 tysiąca miejsc. Spośród

nich wytypowaliśmy 200 lokaliza-
cji, które poddano konsultacjom
społecznym. Wybrano sto siłowni,
na które miasto wyda 1 892 970 zł.

Najwięcej powstanie na Moko-
towie i Pradze Południe, najmniej

między innymi na Żoliborzu
i w Wilanowie. Ratusz zakłada, że
instalacja urządzeń zakończy się
jeszcze przed nadejściem zimy.

W każdej siłowni znajdzie się
po sześć urządzeń. Będą to: wyci-
skacz, wahadło, biegacz, twister,
orbitrek i wioślarz.

Na Ochocie siłownie staną: w
parku Forty Korotyńskiego,
przy skrzyżowaniu ul. Korotyń-
skiego i ul. Mołdawskiej, w parku
Szczęśliwicki, na skwerze Dobre-
go Maharadży w okolicy
ul. Szczęśliwickiej, na placu Na-
rutowicza, na skwerze Grotow-
skiego

We Włochach: teren przy sta-
wie Koziorożec, w okolicy ul. Ko-
ziorożca i ul. Łuki Wielkie, teren
parku Kombatantów, teren parku
Marka Kotańskiego.

Grzegorz Wysocki

Siła nasza wzrośnie
To jeden z pomysłów, który powstał bezpośrednio po zapowie-

dzi odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz w drodze referendum.
Można powiedzieć, że to taka nasza zdobycz referendalna.
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Walczyli w trudnych warun-
kach: mróz, burze śnieżne, lawiny.
Linie frontu przebiegały przez al-
pejskie szczyty. Straty były ogrom-
ne po obu stronach, austrackiej
i włoskiej.

Podporucznik Hałaciński posta-
nowił w końcu spełnić obietnicę
daną rok wcześniej kapitanowi
Stefanowi „Zielanowi” Zielińskie-
mu – i napisać słowa do popular-
nej melodii granej chętnie przez
wojskowe orkiestry. Prawdopo-
dobnie był to marsz M.D. Tomni-
kowskiego „Pieried razlukoj”
(„Przed rozstaniem”), do którego
w latach 90. odnalazł nuty badacz
polskiej pieśni hymnicznej prof.
Wojciech J. Podgórski.

Uwięzieni w Alpach żołnierze
potrzebowali pieśni dla podtrzy-

mania ducha. Ginęli na nie swojej
wojnie. I było im tym trudniej, że
poznali już smak wolności:
w sierpniu 1914 r. brali udział
w marszu z parku sportowego Ole-
andry w Krakowie do Kielc. Wkro-
czyli do tego miasta 12 sierpnia ja-
ko Pierwsza Kompania Kadrowa.
Na czele stał Józef Piłsudski.
W grudniu formacja zyskała mia-
no Pierwszej Brygady i pod tą na-
zwą przeszła do historii.

„Żebracza nuta”
Co robili w zimowe wieczory

na froncie włoskim? Pewnie
wspominali dwa lata służby w Le-
gionach, zmarłych kolegów, bitwy.

Wspominał też Hałaciński, któ-
ry służył w 5 Pułku Piechoty Le-
gionów. Za obronę pozycji na-

zwanych – z szacunku dla obroń-
ców – Polskim Laskiem lub Redu-
tą Piłsudskiego pod Kostiuchnów-
ką w lipcu 1916 r. otrzymuje
srebrny krzyż Orderu Wojennego
Virtuti Militari. Nie sam, odzna-
czenie trafia też do sierżanta Jana
Sadowskiego. To ich plutony od-
pierały ataki rosyjskiej piechoty
i obroniły redutę.

Od tej pory Hałaciński nie roz-
staje się nigdy z legitymacją z nu-
merem 6571, potwierdzającą to
odznaczenie. Dwadzieścia kilka
lat później okaże się to bardzo
ważne, gdy przyjdzie identyfiko-
wać jego zwłoki, odnalezione
w zbiorowym grobie, w lasku koło
Smoleńska.

Ale na razie jest rok 1917.
Po tzw. kryzysie przysięgowym
i rozwiązaniu Legionów Hałaciń-
ski zostaje – w ramach represji
– wcielony do armii austriackiej.
Wraz z kolegami z Pierwszej Bry-
gady trafia na najgorszy odcinek:
do Tyrolu.

Mieli poczucie krzywdy, potrze-
bę buntu i szukali słów, by to wy-

razić. A Hałaciński był towarzy-
ski, lubił pisać. Niestety, był też
kompletnie niemuzykalny. W dro-
dze ze Spormagiore do Trattori
koledzy musieli mu nieustannie
nucić melodię, której nie potrafił
zapamiętać.

Jest grudzień 1917 r., Terlago
koło Trydentu. Kapitan Józef Ol-
szyna-Wilczyński organizuje wie-
czór zakrapiany winem. Hałaciń-
ski śpiewa wtedy po raz pierwszy
dwie zwrotki swojej pieśni. Po la-
tach powie: „Z pewnym trudem
skonstruowałem z pamięci obie
zwrotki, które koledzy z zapałem
powtarzali, a kolega „Zielan” za-
wzięcie utrwalał na papierze”.

Pierwsze słowa brzmiały: „Le-
giony to żebracza nuta…”.

Pieśń zaczęła krążyć po fron-
tach I wojny. Natomiast jej autor
nie miał już ochoty walczyć w au-
striackim mundurze: ucieka
z frontu włoskiego i przedziera się
do Warszawy. Niestety, ktoś do-
nosi. W więzieniu wojskowym
na placu Saskim Hałaciński pisze
dalej. W maju 1918 r. powstaje

zwrotka zaczynająca się od słów:
„Umieliśmy w ogień zapału…”.

„Żołnierska buta”
Po wyjściu na wolność Hałaciń-

ski wstępuje do Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. W listopa-
dzie 1918 r. uczestniczy w rozbra-
janiu oddziałów austriackich,
po czym obejmuje dowództwo ba-
talionu zapasowego w Radomiu.
W 1919 r. zostaje oficerem infor-
macyjnym Dowództwa Okręgu
Generalnego Warszawa.

To ważny rok w jego życiu.
W stolicy poznaje Zofię Świer-
czewską, pobierają się. Będą mieć
troje dzieci: pierwsze, Wanda,
umiera na szkarlatynę; potem
na świat przychodzi Przemysław,
po 12 latach Bogumił.

Często się przeprowadzają.
Po wojnie polsko-bolszewickiej
Hałaciński pracuje w polskim kon-
sulacie w Berlinie. Później,
po przejściu w stan spoczynku, zo-
staje starostą w Brzesku i Okoci-
miu, następnie notariuszem w Łuc-
ku. Ma już stopień podpułkownika.

Koledzy z Pierwszej Brygady
Rok 1917, zima, front włoski. „W południowym Tyrolu na no-

wym San Domingo, zapomniani czy na banicję skazani przez
własne społeczeństwo, niezrozumiani od początku, opuszczeni
do końca, z uczuciem pustki, zawodu i szalonej goryczy w pier-
siach, dzierżyliśmy sztandar niepodległości, sztandar walki”
– opowiadał później o tym czasie 26-letni wówczas obywatel au-
striacki, podporucznik Andrzej Tadeusz Hałaciński.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!

Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci

to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.

Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!

Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie 230 tys. egzemplarzy
Biuro reklamy: ul. Pomorska 19, tel. 22 614-58-03, reklama@gazetaecho.pl

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!
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Znów zaczyna się ciężki okres dla pacjentów chorujących na
astmę - czas wzmożonej zachorowalności na infekcje wirusowe.

Wystrzegaj się zaostrzeń!O tym, że astma jest poważną chorobą chyba nie trzeba nikogoprzekonywać. Zaprzestanie kuracji, odstawienie leków i zaniedbaniemoże doprowadzić do znamiennych w skutkach konse-kwencji - także realnego zagrożenia życia. W okresie je-sienno-zimowym na zaostrzenia narażeni są wszyscyastmatycy, bez względu na wiek i płeć. Tylko dziękiwłaściwemu leczeniu i okresowej kontroli (badaniespirometryczne) możliwa jest stabilizacjachoroby. Współpraca z lekarzem i zrozu-mienie problemu przez chorego to już poło-wa sukcesu.Centrum Medyczne Synexus w Warsza-wie, zaprasza dorosłych pacjentów z astmąna bezpłatne konsultacje lekarskie oraz ba-dania spirometryczne zlecane wg wskazańlekarza.

Jesienne zaostrzenia astmy, co robić?

Warszawa, ul. Leszno 12
tel. 22 644 41 61, 22 644 41 63
www.ZaostrzenieAstmy.pl



Nie przestaje pisać. Drukuje
w wileńskim piśmie „Reduta”,
w „Kurierze Wileńskim” i tygo-
dniku „Na Straży” (dostaje wy-
różnienia literackie).

Jednak prawdziwą popularność
przynosi mu dopiero sprawa w są-
dzie polubownym o ustalenie au-
torstwa utworu znanego już wów-
czas jako pieśń „My, Pierwsza
Brygada”.

Środowisko legionistów orien-
towało się, że to on jest autorem.
Podczas pierwszego zjazdu legio-
nistów w Krakowie noszono go
na ramionach w kawiarni Jama
Michalikowa, a weterani odśpie-
wali mu „Pierwszą Brygadę”.

Jednak oficjalnie aż do 1925 r. nie
przyznawał się, że pieśń jest jego
dziełem. „Z bezpretensjonalnej pio-
senki żołnierskiej stała się hasłem,
symbolem. Przestałem czuć się jej
właścicielem, stałem się jednym z tej
grupy ludzi, z tego obozu, który zro-
bił z niej swą pieśń sztandarową.
Stała się własnością ogółu i zapra-
gnąłem, by taką bezimienną własno-
ścią ogółu pozostała” – pisał na ła-
mach „Polski Jutrzejszej” w 1928 r.

Rzeczywiście, podczas zjazdu
legionistów w Lublinie, 10 sierp-
nia 1924 r., zaintonował ją sam
Piłsudski i podniósł do miana
hymnu legionowego.

Marszałek mówił wówczas:
„Dziękuję panom za najdumniej-
szą pieśń, jaką kiedykolwiek Pol-
ska stworzyła”. Użył liczby mno-
giej, bo pewnie uważał ją za zbio-
rowy dorobek.

I rozpoczął nowy rozdział w jej
historii.

„Nie chcemy już
od was uznania”

Jako oficjalny hymn Legionów
utwór zaczyna mieć wielu ojców.
Jej autorstwo przypisują sobie
m.in. chorąży 1. Pułku Artylerii
Legionów Kozar-Słobódzki oraz
legionista z 6 batalionu I Brygady
Tadeusz Biernacki. Według jednej
z wersji pieśń bazowała na utwo-
rze „Legiony to są Termopile”,
a jej autorem miał być lwowski
poeta i śpiewak Ludwik Hnato-
wicz, który poległ w 1915 r.

Najaktywniejszy okazał się

Biernacki: w 1924 r. został przyję-
ty przez Piłsudskiego jako autor
pieśni. On i jego świadkowie
twierdzili, że pisał ją w 1917 r.
w drodze z Modlina do obozu in-
ternowania w Szczypiornie
i po wyjściu na wolność w 1918 r.

Spór stał się w środowisku tak
gorący, że Piłsudski polecił zba-
dać sprawę.

Na pierwsze zebranie sądu po-
lubownego Biernacki nie przypro-
wadza świadków, na drugie nie
przychodzi. W 1926 r. wydaje na-
tomiast własnym sumptem bro-
szurę, w której opisuje dzieje pie-
śni i powtarza, że to on ją napisał.

Sprawa ciągnie się latami, głów-
nie na łamach prasy. W 1928 r.
Bolesław Mieszkowski udowadnia
w „Polsce Jutrzejszej”, że auto-
rem jest Hałaciński. Ten w kolej-
nym numerze zamieszcza „List
otwarty do Związku Literatów
w Warszawie”, w którym prosi
o zbadanie sprawy. Wtedy też
po raz pierwszy publicznie przy-
znaje się do napisania tekstu.

W 1937 r. Hałaciński składa
w Wojskowym Biurze Historycz-
nym w Warszawie dokumentację
(60 stron maszynopisu) swego au-
torstwa, popartą oświadczeniami
świadków, m.in. gen. Olszyny-Wil-
czyńskiego, płk. Glutha-Nowo-
wiejskiego, płk. Broniowskiego
i mjr. Zielana-Zielińskiego.

Wyrok sądu przyznaje mu au-
torstwo trzech pierwszych zwrotek
i refrenu, natomiast Biernackiemu
sześciu dalszych zwrotek. Których?
Pieśń ma już wtedy tyle wersji, że
rozstrzygnięcie, jakie są tymi wła-
ściwymi, wydaje się niemożliwe.

Wyrok zapadł w 1939 r.; od te-
go czasu obaj, Hałaciński i Bier-
nacki, występują w śpiewnikach
jako współautorzy.

„Na stos”
Ale w 1939 r. wszyscy żyją już

czymś innym. W Europie szykuje
się kolejna wojna. Jej ofiarami
staną się także bohaterowie tej hi-
storii.

Tadeuszowi Biernackiemu uda-
je się przeżyć. Służy w Polskich Si-
łach Zbrojnych na Zachodzie.
Po wojnie zostaje pozbawiony

przez władze komunistyczne oby-
watelstwa polskiego. Umiera
w 1974 r. w Szwajcarii.

Andrzej Tadeusz Hałaciński zo-
staje zmobilizowany w sierp-
niu 1939 r. Otrzymuje przydział
na komendanta miasta Kowla.
Przypina szablę do pasa i szybko
żegna się z rodziną. Potem przy-

chodzi od niego jeden list. Pisze,
że jest w niewoli sowieckiej, ale
za to z kolegami z Pierwszej Bry-
gady. Zapewne chodziło mu
o przyjaciela Jana Sadowskiego,
z którym był pod Kostiuchnówką.

Żona pali list na kilka dni
przed wywózką do Kazachsta-
nu 14 kwietnia 1940 r.

Zofia Hałacińska nie przeżyła
wojny. Zmarła w 1943 r. w ka-
zachskim Kustanaju.

Kiedy wiosną 1940 r. wraz
z 6-letnim synem jechała w bydlę-
cym wagonie na Wschód, nie wie-

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
8-9, 11-16, 18-22.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5

Pierw sza Bry ga da Le gio nów: An drzej Ta de usz Ha ła ciń ski pierw szy z le wej w sze re gu sie dzą cych

dokończenie na str. 6
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NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam mieszkanie Mokotów stacja
metra RACŁAWICKA, 36 m2 pokój
z kuchnią, parter idealne dla osoby
starszej lub na działalność gospodarczą.
Kontakt: 22 664-30-98; 601-354-020

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, OD 1000 m2, 150 KM
OD W-WY, TEL. 605-099-422

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

Grochów, ul. Szaserów 662-56-19-93

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·2 pokoje z kuchnią 37 m2 własnościowe Ochota
zamienię na większe własnościowe Ochota.
Dopłacę 787-153-787

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice,
tel. 730-133-875
·Angielski, rosyjski, indywidualnie, grupowo,
wszystkie poziomy 603-277-462
·Kursy maturalne angielski, polski, matematyka,
fizyka, chemia 603-277-462

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, przeróbki, naprawy.
22 773-15-13; 504-824-568
·Okna – naprawy, doszczelnienia 787-793-700
·Schody drewniane 696-042-660

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A.Przeprowadzki, sprzątanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Gładzie malowanie panele itd. 22 822 41 53,
503 666 944
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500

·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio
·Sprzątanie grobów 690-911-811

BUDOWLANE
·AA malarz remonty 502-255-424; 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

RReemmoonnttyy  kkoommpplleekkssoowwoo  660088--117700--003333

·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne
tel. 511 529 965 www.budax.pl

PORADY PRAWNE
·Porady prawne tel. 502-227-553

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

·Esperal, Detox, wizyty domowe
i ambulatoryjnie. 512-616-673

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

GASTRONOMIA

Wina na WESELE, IMIENINY, IMPREZĘ
FIRMOWĄ – dobiorę do potraw, doradzę,

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ

Samodzielne prowadzenie sklepu
specjalistycznego z winami, oczekujemy

doświadczenia w sprzedaży
bezpośredniej lub detalicznej, najlepiej

w branży alkoholowej lub podobnej,
konieczne prawo jazdy i samochód.
CV: piotr.krajczynski@dobrewina.pl

SSzzuukkaasszz  pprraaccyy,,  ddoobbrrzzee  ttrraaffiiłłeeśś  tteell..  660000--994477--111133

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·SKUP KSIĄŻEK I INNYCH PRZEDMIOTÓW
501-561-620
·Skupuję książki 516-811-480

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię
tel. 504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów. Tel. 519-353-990

·SKUP AUT, NAJLEPSZE CENY!
530-444-333

KURSY, SZKOLENIA
·Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
– PROMOCJA! Student 533-404-404

dzia ła, że od kil ku dni jest wdo wą:
jej mę ża wy wie zio no z Ko ziel ska
ran kiem 9 kwiet nia. Był wśród 212
ofi ce rów, któ rzy zgi nę li w no cy z 9
na 10 kwiet nia na uro czy sku Ko -
zie Gó ry, zwa nym dziś La sem Ka -
tyń skim. Wcze śniej w tym kie run -
ku wy je chał ma jor Sa dow ski. Obu
zi den ty fi ko wa no trzy la ta póź niej
po le gi ty ma cjach Vir tu ti Mi li ta ri.

Do ku men ty, pa mięt ni ki i no tat ni -
ki wy do by te z gro bów ka tyń skich ba -
da ła spe cjal na ko mi sja, a póź niej hi -
sto ry cy. Z pa mięt ni ków od na le zio -
nych w Ka ty niu wy ni ka, że w nie wo li
Ha ła ciń ski da lej pi sał i or ga ni zo wał

wie czo ry po ezji. 28 li sto pa da pod po -
rucz nik Do bie sław Ja ku bo wicz za no -
to wał in for ma cję o „cie ka wym wie -
czo rze wspo mnień ppłk. Ha ła ciń -
skie go”, a pod po rucz nik Zbi gniew
Przy stasz do pi sze w swo ich no tat -
kach przy tym na zwi sku: „10 dni”.
Praw do po dob nie ozna cza to uka ra -
nie bo ha te ra wie czo ru kar ce rem.

Wier sze de dy ku je ko le gom
i ofia ro wu je ja ko pre zen ty. Kart ki
z ni mi trzy ma ją w kie sze niach
mun du rów, płasz czy. Od na le zio -
no je po eks hu ma cji w 1943 r.
Prze pi sa ne ręcz nie utwo ry tra fią
do Kra ko wa, gdzie pra cow ni cy
Pań stwo we go In sty tu tu Me dy cy ny
Są do wej prze pi szą je z kar tek,

prze siąk nię tych za pa chem roz kła -
da ją cych się ciał. To do wo dy
zbrod ni.

Ze spo łem kie ru je dr Jan Zyg -
munt Ro bel, któ ry część pro to ko -
łów wy słał do Lon dy nu jesz cze
za nie miec kiej oku pa cji.

W li ście puł kow ni ka Ra dwa na -
-Pffe if fe ra (pre ze sa ko ła żoł nie -
rzy 5. Puł ku Pie cho ty Le gio nów
w An glii) do Ja na Cia ło wi cza
z 1959 r. czy ta my: „W spra wie A.
Ha ła ciń skie go (…) nie wie my,
aby coś dru ko wał. In te re so wał się
bar dzo ży ciem li te rac kim. Pi sał
wier sze ra czej do ryw czo. Jest au -
to rem pie śni „My, Pierw sza Bry -
ga da”, któ rą na pi sał w 1917 w Ty -

ro lu, bę dąc w ar mii au striac kiej.
Z na tu ry był uspo so bie nia sen ty -
men tal ne go, li rycz ne go. Cha rak -
ter miał nie ustę pli wy, szcze gól nie
w spra wach pol sko ści, co mo żna
uzna wać za na cjo na lizm nie prze -
jed na ny. Prze ko nań le wi co wo -po -
stę po wych. Zgi nął za mor do wa ny
przez bol sze wi ków w Ka ty niu.
Prze by wa jąc w Sta ro biel sku, był
kil ka krot nie ka ra ny przez wła dze
obo zo we za pod trzy my wa nie du -
cha wśród jeń ców”.

Przez wie le lat po woj nie
„Pierw sza Bry ga da” jest za ka za -
na. Tak jak praw da o Ka ty niu.

Młod szy syn Ha ła ciń skie go
(i mój oj ciec) po woj nie wra ca

z Ka zach sta nu do Pol ski. Ro dzi na
i brat ukry wa ją przed nim praw dę
o śmier ci oj ca. Bo ją się.

Kie dy osią ga peł no let ność, do -
sta je w pre zen cie „Ilu stro wa ny
Ku rier Pol ski” z 18 kwiet nia 1943
r., „ga dzi nów kę” dru ko wa ną
za zgo dą władz nie miec kich.
Na pierw szej stro nie in for ma cja
o gro bach ka tyń skich i zdję cie
zma sa kro wa nej gło wy gen. Smo -
ra wiń skie go. Na dru giej stro nie:
zdję cie le gi ty ma cji Vir tu ti Mi li ta -
ri z roz ma za nym pro fi lem mę -
żczy zny w mun du rze. Obok in for -
ma cja, że w Gniez do wie
pod Smo leń skiem zna le zio no
zwło ki ge ne ra łów Bo ha ty re wi cza,
Smo ra wiń skie go i puł kow ni ka
Ha ła ciń skie go.

Prze cho wu je tę nie miec ką „ga -
dzi nów kę” do dziś.

Kin ga Ha ła ciń ska

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

dokończenie ze str. 5

Ko le dzy z Pierw szej Bry ga dy

Kie dy li czy się na kład – 230 tys. eg zemp la rzy
– na daj ogło sze nie we wszyst kich na szych ga ze tach! 
Uka że się w 9 dziel ni cach i 5 mia stach pod War sza wą!

Bez sku tecz nie po szu ku jesz pra cow ni ka przez in ter net?
Eks pe dient ka do spo żyw cze go  000-000-000 – tyl ko 55 zł

Two je ogło sze nie w naj więk szym dzien ni ku dro go kosz tu je
i gi nie wśród wie lu in nych?

Re mon ty pro fe sjo nal nie 000-000-000 – tyl ko 47 zł!

Pięt na ście agen cji nie ru cho mo ści nie przy pro wa dzi ło ci jesz cze żad -
ne go chetnego na Two je miesz ka nie? 

Bia ło łę ka, ul. Le śna, 50 m2, rok 2000, 500-000-000 – tyl ko 69 zł!

Kie dy li czy się miej sce  
– sam wy bierz re jon pu bli ka cji ogło sze nia!

Udzie lasz kor pe ty cji, ale nie chcesz jeź dzić do uczniów przez
pół mia sta? 

Ko re pe ty cje j. an giel ski 000-000-000 - ce na... 16 zł!
- ogło sze nie uka że się np. w ga ze tach na Bia ło łę ce, Tar gów ku

i Bie la nach. Bo tu masz bli sko!. Na kład 105 tys. eg z. 

Masz po mysł na do dat ko wy za ro bek bli ko do mu? 
Za opie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą, 

po mo gę w pro wa dze niu do mu 500-500-500 cena...23 zł
- w ga ze cie na Be mo wie i Bie la nach, 70 tys. eg zemplarzy!

Tniesz wy dat ki na re kla mę?
Za in we stuj w tanie, spraw dzo ne roz wią za nie – ogło sze nie drob ne!

Z na mi:
- ku pisz lub sprze dasz dział kę,
miesz ka nie, sa mo chód, 
- znaj dziesz zgu bio ne go psa, 
- znaj dziesz klien tów, 
- po zbę dziesz się sta rych me bli,
- znaj dziesz oso bę do sprzą ta nia 
lub na uki gry na pia ni nie!

SSaamm  nnaaddaasszz  ooggłłoo  sszzee  nniiee  nnaa  wwwwww..eecchhoo  ddrroobb  nnee..ppll.. PPuu  bbllii  kkaa  ccjjaa  ww ppoorr  ttaa  lluu  wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  eecchhoo..ppll  GGRRAA  TTIISS!!
reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206P
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

W te go rocz ne An drzej ki od bę -
dzie się elek try zu ją cy kon cert ze -
spo łu The King’s Friends, któ ry
nie prze rwa nie od po nad 10 lat gra
kon cer ty po świę co ne pa mię ci
Elvi sa Pre sleya. W tym cza sie da li
oni kil ka set kon cer tów na te re nie
ca łe go kra ju oraz po za je go gra ni -
ca mi, wie lo krot nie by li go ść mi
pro gra mów te le wi zyj nych i roz gło -
śni ra dio wych, są lau re ata mi kon -
kur sów, pa sjo na ta mi te go czym się
zaj mu ją i co naj wa żniej sze są ab -
so lut ny mi pro fe sjo na li sta mi!

The King’s Friends to je dy ny
ze spół w Pol sce, któ ry po ka zu je
Elvi sa Pre sleya w trzech ró żnych
okre sach je go wspa nia łej ka rie ry.
Po cząw szy od lat 50., u pro gu na -
ro dzin rock’n’rol la – gdy zna kiem

roz po znaw czym Elvi sa by ła je go
zło ta ma ry nat ka oraz cha rak te ry -
stycz ny ta niec, po przez nie za po -
mnia ny rok 1968 i czar ny skó rza -
ny ko stium oraz szorst kie roc ko -

we brzmie nie aż po je go wspa nia -
łe kon cer ty w Las Ve gas oraz bia -
łe ko stiu my.

Współ or ga ni za tor: Wy dział
Kul tu ry dla Dziel ni cy Ocho ty

Bi le ty: przed sprze daż 10 zł,
w dniu kon cer tu 15 zł.

Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka
Kul tu ry Ocho ty, ul. Gró jec ka 75,
War sza wa, tel. 22 822-48-70.

Ka ro li na Iwa now ska

Andrzejki w rytmie rock and rolla
30 li sto pa da godz. 19.00

Za pra sza my na kon cert jed ne -
go z naj bar dziej zna nych re pre -
zen tan tów pio sen ki au tor skiej
w ra mach Wie czo rów Bar dów. Bę -
dzie to mu zycz na pi gu ła w po etyc -
kim, fol ko wym i ka ba re to wym kli -
ma cie z wie lo ma pre mie ro wy mi
utwo ra mi. To wła śnie kon cer ty od -
da ją praw dzi wą moc Ka sprzyc kie -
go. W kon tak cie z pu blicz no ścią,
Ka sprzyc ki naj peł niej ema nu je nie -
zwy kłą cha ry zmą – nie spo ży ta ener -
gia, fe eling i po czu cie hu mo ru,
spra wia ją, że kon takt z wi dza mi jest
za ra zem na tych mia sto wy i dłu go fa -
lo wy, kto bo wiem był raz na je go
kon cer cie nie mal za wsze wra ca.
Gra za wsze na 100 %, pre zen tu jąc
nie zwy kły me la nż słow nej wol ty żer -
ki, mu zycz nych żar tów, in te li gent -
nych pro wo ka cji, za baw z pu blicz -
no ścią i so lid ne go gra nia, spra wi, że
ten wie czór bę dzie na praw dę nie za -
po mnia nym prze ży ciem.

Bi le ty:
w przed sprze da ży w ce nie 30 zł;

w dniu kon cer tu w ce nie 35 zł.
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,

ul. Gró jec ka 75, War sza wa
tel. 22 822-48-70.

Ka ro li na Iwa now ska

Tri stes sa
Re ci tal Ro ber ta Ka sprzyc kie go – 23 li sto pa da godz. 18.00

Ruszamy z nowym projektem
edukacyjno-ekonomicznym dla
wszystkich dorosłych chcących
lepiej zarządzać budżetem
domowym. Szczegóły na plakacie.
Zachęcamy do uczestnictwa.

Pierwsze warsztaty odbędą się
16 listopada od godz. 11.00 do

14.00 i poświęcone będą tajnikom
budźetu domowego.

Całość (cykl 4 spotkań) – 30 zł,
pojedynczy warsztat – 10 zł.

Klub Osiedlowy SURMA, ul.
Białobrzeska 17.

Źródło:
http: //www.surma.com.pl/

Moneykultura, czyli
kulturalnie o pieniądzach



„Ope ro wo, ale nie -kla sycz nie
czy li kie dy Gru ba Da ma nie jest
gru ba”.

W ra mach cy klu Po łu dnie
z Kla sy ką.

Wy stą pią:
Ilo na Dra pa ła – śpiew,
Woj ciech Wró bel – for te pian.
W pro gra mie m.in. utwo ry: St.

Mo niusz ki, A. Vi val die go, W. A.
Mo zar ta, F. Lehára, F. Lo ewe.

Zaś pie wa na kla sycz nie, choć
nie kla sycz nie opo wie dzia na hi sto -
ria mi ło snych pe ry pe tii. W tej
opo wie ści śpiew ope ro wy prze sta -
je być nud ny, Gru ba Da ma nie
jest wca le gru ba, a pu blicz ność

otrzy mu je list goń czy za nie wier -
nym ko chan kiem. W koń cu ja koś
trze ba uatrak cyj nić bar dzo ty po -
we li bret to, któ re, o zgro zo, znów
o mi ło ści.

Ilona Drapała
– uczennica IV klasy PSM im.
J. Elsnera w Warszawie.
Naukę rozpoczynała
pod kierunkiem Ewy
Iżykowskiej, obecnie kształci
swój warsztat u Grażyny Jędras.

Wstęp wol ny
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,

ul. Gró jec ka 75, www.oko.com. pl
Ka ro li na Iwa now ska

31. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Bar dów OP PA 2013.
Kon cert po świę co ny ży ciu i twór czo ści zmar łe go w ma ju br. le gen -

dar ne go fran cu skie go bar da, gwiaz dy na sze go fe sti wa lu w 1998 ro ku.
Wy stę pu ją: Ju sty na Bacz, Do mi ni ka Świą tek, Piotr Ba kal, Sta ni sław
Wa szak, tekst bio gra ficz ny o Mo usta kim, sce na riusz i re ży se ria: Piotr
Ba kal, czy ta Kry sty na Czu bów na, akom pa niu je ze spół pod kie row nic -
twem Ra fa ła Grzą ki.

Bi le ty w ce nie: 20 zł nor mal ne; 15 zł ulgo we.
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty, ul. Gró jec ka 75, tel. 22 822-48-70.

Ka ro li na Iwa now ska

Bar dzo pro szę o po moc w od na -
le zie niu mo je go kot ka. 21.10.2013
na war szaw skich No wych Wło -
chach (oko li ce ul. Głub czyc -
kiej/Pro mie ni stej) w po łu dnie wy -
szedł z do mu jak za wsze, tyl ko tym
ra zem do tej po ry nie wró cił. Ko tek
jest ru do -bia ły, z prze wa gą ru de go,
ma 1,5 ro ku, jest chu dy, zwin ny,
wa bi się Ru dy. Strasz nie za nim tę -
sk ni my i mar twi my się. Kon -
takt: 502-659-993 lub 508-201-490.

Mo że ktoś go za mknął nie chcą -
cy w ga ra żu, ko mór ce, piw ni cy…

Dla cze go tak się dzie je? Czym
szcze gól nym wy ró żnia się Pań -
stwa Li ceum?– Wi dzi my w tym efekt roz wo juna szej pla ców ki oraz do świad cze -nia, ja kie zdo by li śmy na ryn kuedu ka cji przez ostat nie kil ka lat.To, na co zwra ca my szcze gól nąuwa gę to in dy wi du al ne i part ner -skie po dej ście do ka żde go ze słu -cha czy. Dzię ki te mu słu cha cze od -wdzię cza ją się nam po zy tyw nymi doj rza łym po dej ściem do na uki.To wła śnie oni wy ró żnia ją nasspo śród in nych pla có wek ja kooso by do ro słe, któ re są świa do meswo ich wy bo rów ży cio wych. Je -ste śmy z te go po wo du na praw dębar dzo za do wo le ni. Do dat ko wo sta ra my się wy eli -mi no wać stres i dać słu cha czomjak naj wię cej kom for tu pod czasza jęć. Kon sul ta cje pro wa dzo ne sąw try bie za ocz nym (so bo ta i nie -dzie la), a na si na uczy cie le to do -świad cze ni dy dak ty cy, pro wa dzą -cy za ję cia w przy ja znej at mos fe -rze. Od te go ro ku po sta no wi li śmyta kże umo żli wić na ukę jesz czewięk szej liczbie słu cha czy. Zde cy -do wa li śmy, że na uka w na szymLi ceum jest bez płat na.

Kto mo że uczyć się w Pań -
stwa Li ceum?– W AS -Li ceum Ogól no kształ cą -cym dla Do ro słych mo gą uczyć sięoso by po 8-let niej szko le pod sta -wo wej, gim na zjum lub za sad ni -czej szko le za wo do wej, a ta kżeoso by, któ re prze rwa ły na ukę

w tech ni kum, li ceum pro fi lo wa -nym lub in nym li ceum ogól no -kształ cą cym. Cza sa mi zgła sza ją się do nasoso by, któ re ak tu al nie uczęsz cza jądo szko ły śred niej, ale ma jąuprze dze nia co do kon ty nu acjina uki w szko le ma cie rzy stej.Wów czas, jesz cze w trak cie trwa -nia ro ku szkol ne go, de cy du ją sięprzyjść do na sze go Li ceum. 
AS – Li ceum Ogól no kształ cą -

ce dla Do ro słych pro wa dzi na -
bór dla słu cha czy, któ rzy ukoń -
czy li szko łę za wo do wą, pod sta -
wo wą lub gim na zjum, a ta kże
któ rzy nie ukoń czy li li ceum lub
tech ni kum.

Oprócz Li ceum pro wa dzą
Pań stwo rów nież kur sy ma tu -
ral ne. Czy we dług Pa ni ist nie je
po trze ba ko rzy sta nia z ta kiej
for my na uki?– Jest wie le pla có wek, któ re ofe -ru ją ta kie kur sy, jed nak więk szośćSłu cha czy po za koń cze niu kur sujest zda na wy łącz nie na sie bie.Czę sto oka zu je się, że mu szą onipo dejść do eg za mi nu ma tu ral ne -go w in nej pla ców ce niż ta, w któ -rej or ga ni zo wa ny był kurs. To mo -że pro wa dzić do sy tu acji stre su ją -cych i być po wo dem cał ko wi tejre zy gna cji słu cha cza z przy stą pie -

nia do ma tu ry. Na si słu cha cze, po ukoń cze niukur su, ma ją mo żli wość przy stą -pie nia do eg za mi nu ma tu ral ne gow AS – Li ceum Ogól no kształ cą -cym dla Do ro słych. Pod czas ta kie -go kur su po wta rza ny jest ma te -riał z za kre su ca łej szko ły śred -niej, a ta kże eg za mi nów ma tu ral -nych z lat po przed nich. Sta ra my się o do star cze nie jaknaj więk szej ilo ści po zy tyw nychbodź ców, do da nia pew no ści sie -bie, tak aby ka żdy ze Słu cha czymógł w rów nym stop niu osią gnąćcel. 
AS – Li ceum Ogól no kształ cą -

ce dla Do ro słych mie ści się
przy ul. Od ro wą ża 15 w War -
sza wie. 

Wię cej in for ma cji pod nr
tel.: 22 110-00-99 lub na stro -
nie www.ascho ols.pl

Zmień li ceum dla do ro słych na lep sze
�Co raz wię cej słu cha czy prze no si się do na sze go Li ceum z in nych szkół – mó wi
dy rek tor AS -Li ceum Ogól no kształ cą ce go dla Do ro słych mgr Mar ty na Mysz kow ska.

AS Liceum prowadzi
także kursy przygotowujące
do matury w 2014 r.

Kto wi dział Ru de go? Szu ka my ko ta!

Hom ma ge a Geo r ges Mo usta ki

Ope ro wo,
ale nie-kla sycz nie
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21 li sto pa da, godz. 20.00.

17 li sto pa da, godz. 12.00.


