
22 grud NiA 1990 – syM Bo licz Ny
Prze łoM Mię dzy Prl A iii rP 

Na pro ste py ta nie o po czą tek pań stwa,
czę sto nie ma pro stej od po wie dzi. Ale
zwy czaj nie, ludz ka po trze ba uzy ska nia
ta kiej od po wie dzi do ty ka nas wszyst -
kich. Chce my wie dzieć. Chce my wie -
dzieć, daj my na to, kie dy po wsta ła wol -
na, de mo kra tycz na III Rzecz po spo li ta
Pol ska? Chce my cie szyć się każ dym ko -
lej nym ukoń czo nym ro kiem jej ist nie -
nia. Chce my świę to wać ko lej ne rocz ni -
ce jej po wsta nia. Dla te go py ta my: kie dy
po wsta ła, kie dy świę to wać? Od po wie -
dzią, za któ rą się opo wia dam jest da -
ta: 22 grud nia 1990r. cz y TA j NA sTr. 4

le gii WAr szA WA. 
ocA lić od zA Po MNie NiA 100 -le cie 

W tym ro ku świę tu je my 100 le cie war -
szaw skie go klu bu spor to we go Le gia
War sza wa. Na ten te mat zo sta ło już ty le
po wie dzia ne i na pi sa ne, że nie bę dę
chciał się po wta rzać. Wspo mnę tyl ko
fakt iż w 1916 ro ku w kwiet niu, żoł nie -
rze Le gio nów  Jó ze fa Pił sud skie go za ło -
ży li pierw szą spor to wą dru ży nę woj sko -
wą, gdy Pol ski nie by ło na ma pie Eu ro -
py. Mia ło to miej sce w kan ce la rii kom -
pa nii szta bo wej Ko men dy Le gio nów
Pol skich w la sach obok Ma nie wicz
na Wo ły niu. cz y TA j NA sTr. 6

35 roczNicA sTANu WojeNNego.
druKArNie, BiBułA, PodzieMNy
ruch WydAWNiczy.
T r a  d y  c j e
t a j  n e  g o
d r u  g i e  g o
obie gu wy -
daw ni  cze -
go w Pol sce
są tak dłu -
gie jak dłu -
ga jest hi -
sto ria wal ki
o nie pod le -
głość. Dru ki
Rzą du Na -
ro do we go
z 1863 ro ku, ga ze ty PPS, ode zwy wy -
da wa ne we wszyst kich trzech za bo -
rach są hi sto rią, któ ra na za wsze wpi -
sa ła się w ko lej ne eta py pol skiej dro gi
do wol no ści. cz y TA j NA sTr. 3
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Mło dzi chłop cy zaś kul ty wo wa li zwy czaj zwa ny
„od trą by wa niem Ad wen tu”, po pu lar ny też na wschod -
nim Ma zow szu i Pod la siu. Ra no i wie czo rem trą bi li
na li ga wach – dłu gich, wą skich trą bach wła snej ro bo ty.
Ich dźwięk, zda niem et no gra fa Ada ma Chęt ni ka, miał
przy po mi nać lu dziom o Są dzie Osta tecz nym. 

W Ad wen cie naj waż niej sze by ły dwa dni. We
wspo mnie nie św. Mi ko ła ja (6 grud nia) go spo da rze

i pa ste rze ob cho dzi li tzw. chłop ski post w in ten cji
ochro ny trzo dy przed wil ka mi. Św. Mi ko łaj bo wiem
był pa tro nem pa ste rzy, a tak że wil ków i dra pież nych
zwie rząt. Z ko lei w dniu św. Łu cji (13 grud nia) wró -
żo no o przy szłych plo nach i po go dzie w nad cho dzą -
cym ro ku, ja ko że był to dzień zi mo we go prze si le nia
sło necz ne go, gdy słoń ce prze kra cza zwrot nik Ko zio -
roż ca i za czy na wę drów kę ku pół ku li pół noc nej.

Czas po wra ca nia ży cia zwia sto wał roz po czę cie cy klu
wiel kie go świę to wa nia. Dla te go też od te go dnia roz -
po czy na ły się wzmo żo ne przy go to wa nia do Wi gi lii.
Cha ty mu siał by zo stać wy sprzą ta ne, a wnę trza wy -
bie lo ne. Okna de ko ro wa -
no bi buł ko wy mi fi ra necz -
ka mi, a ścia ny ko lo ro wy mi
wy ci nan ka mi. Stro jo no
tzw. świę ty kąt – stół lub
pół kę, na kry tą spe cjal nym
ob ru sem przy ścien nym,
na któ rym usta wia się fi -
gur kę Chry stu sa Fra so bli -
we go lub kru cy f iks,
a po je go bo kach bi buł ko -
we bu kie ty. 

MA riA We ro Ni KA KMoch

Ad�went�na Kur�piach�
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. To okres, w którym nie
urządza się zabaw i wesel, czas skupienia i modlitwy. Na Kurpiach Adwent oznacza prace
wokół domu i zagrody. W zimowe wieczory dziewczęta spotykały się w chatach na wspólnym
darciu pierza, któremu towarzyszyły śpiewy pobożnych pieśni i różne opowieści. Podczas tzw.
świętych wieczorów wykonywano świąteczne ozdoby domu i na choinkę. Kobiety piekły też
figuralne ciasta obrzędowe – byśki i nowe latka.
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sa mo rząd ność ga ze ta Ma zo wiec kiej 
Wspól no ty sa mo rzą do wej

re dak tor Na czel ny Pa weł dą brow ski
p.da brow ski@mpg me dia.pl

Wy daw ca: MPg Me dia
ul.cy pryj ska 2g, 02-761 War sza wa

Tel:221191569

Biu ro MWs
ul. Ko szy ko wa 24 lok 12

00-553 War sza wa
biu ro@mws.org.pl
www.mws.org.pl

Re�dak�cja�nie�zwra�ca�tek�stów�nie�za�mó�wio�nych�
i�nie�gwa�ran�tu�je�ich�pu�bli�ka�cji.

Za�strze�ga�my�so�bie�pra�wodo�ko�ny�wa�nia�skró�tów�
i�ko�rek�ty�ję�zy�ko�wej.�

Za�in�for�ma�cje�za�war�te�w�re�kla�mach
re�dak�cja�nie�od�po�wia�da.
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Przy zna nie te go rocz nej
na gro dy imie nia Grze go rza
Pal ki w dzie dzi nie dzia łal no -
ści sa mo rzą do wej, jest po -
wo dem ra do ści i sa tys fak cji
dla śro do wi ska zwią za ne go
z Ma zo wiec ką Wspól no tą
Sa mo rzą do wą. Jed nym
z lau re atów XIX edy cji te go
pre sti żo we go wy róż nie nia
zo stał pre zes na szej or ga ni -
za cji, za stęp ca bur mi strza
pod war szaw skie go Pia sto wa
Pan Kon rad Ry tel. 

Na gro da im. Grze go -
rza Pal ki (1950-1996) jest
przy zna wa na co ro ku
za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju sa mo -
rząd no ści te ry to rial nej. Do lau re atów

po przed nich edy cji na le żą mię dzy in -
ny mi Je rzy Bu zek, Lech Ka czyń ski,

Elż bie ta Bień kow ska, Adam Stru zik
i Ire na Li po wicz. 

dużo dobrej energii
na północnym Mazowszu
w po wie cie prza sny skim, tuż przy gra ni cy z wo je wódz twem war miń sko -ma zur -
skim po ło żo na jest miej sco wość Cho rze le. tu taj współ cze sność prze pla ta się
z wie lo wie ko wą kul tu rą i tra dy cją, two rzo ną przez po ko le nia ży ją cych tu nie -
gdyś obok sie bie po la ków, Ży dów, niem ców. Or ga ni za cją, któ ra od lat sta ra się
w spo sób in no wa cyj ny łą czyć kul tu rę, hi sto rię i dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej jest to wa rzy stwo przy ja ciół Cho rzel. 

W dniu 10 grud nia 2016r. Pre zes Za rzą du Kon rad Ry tel i Wi ce pre zes Ma riusz
Am bro ziak, spo tka li się z dzia ła cza mi tej or ga ni za cji, któ ra mo że być waż nym part -
ne rem w pro pa go wa niu idei sa mo rząd no ści na te re nie po wia tu prza sny skie go.

Vi Klub gospodarczy MWs.
spotkanie z Kazimierzem
Marcinkiewiczem
5 grud nia, w sie dzi bie ma zo wiec kiej wspól no ty sa mo rzą do wej od by ło
się Vi spo tka nie w ra mach Klu bu go spo dar cze go mws na te mat pla nu go spo -
dar cze go wi ce pre mie ra ma te usza mo ra wiec kie go. go ściem spe cjal nym był Ka -
zi mierz mar cin kie wicz.

Wy ty cza nie kie run ków w go spo dar ce i prze wi dy wal ność, to zda niem pre mie ra
naj waż niej sze pro ble my na któ rych po win na sku pić się obec na eki pa rzą do wa. Za -
gro że nia to przede wszyst kim cha os po li tycz ny, nie sta bil ność świa to wej go spo dar ki
i biu ro kra tycz ne prze pi sy ha mu ją ce wol ność go spo dar czą.

Kon sty tu cja go spo dar cza pro po no wa na przez wi ce pre mie ra Mo ra wiec kie go da -
je szan sę na zwięk sze nie in we sty cji bez któ rych nie mo że być dy na micz nie roz wi ja -
ją cej się go spo dar ki. Po li tyk kry tycz nie od niósł się do mo de lu tzw. re po lo ni za cji,
któ ra nie jest moż li wa ze wzglę du na brak du że go ro dzi me go ka pi ta łu.

samorządowy oskar dla lidera
Mazowieckiej Wspólnoty samorządowej



„- Pan mi nic nie po wie dział, że ten
pan – wska zał na mnie – przy wie zie
bi bu łę.

– Nic się nie sta ło – od parł Z. we -
so ło, – prze cież, gdy bym pa nu to po -
wie dział, to pan al bo byś od mó wił, al bo
jesz cze go rzej – zgo dził się, a po tem
w po trzeb nej chwi li wy szedł z do mu,
zo sta wia jąc to wa rzy sza na ła skę lo -
sów. Nic się nie sta ło, uspo kój cie się!

– Ale pan za bie rze to, co obie cał?
– py tał jesz cze nie spo koj nie go spo darz.

– Za bio rę, za bio rę – mó wił Z., kle -
piąc go po ra mie niu.”

jó zef Pił sud sKi „Bi Bu łA”

Tra dy cje taj ne go dru gie go obie gu
wy daw ni cze go w Pol sce są tak dłu gie jak
dłu ga jest hi sto ria wal ki o nie pod le -
głość. Dru ki Rzą du Na ro do we go z 1863
ro ku, ga ze ty PPS, ode zwy wy da wa ne we
wszyst kich trzech za bo rach są hi sto rią,
któ ra na za wsze wpi sa ła się w ko lej ne
eta py pol skiej dro gi do wol no ści. Nie
moż na w tym krót kim ar ty ku le po mi -
nąć wzmian ki o he ro icz nej pra cy Biu ra
In for ma cji i Pro pa gan dy Ar mii Kra jo -
wej oraz pod ziem nej dzia łal no ści po li -
gra ficz nej or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz -
ne go pod zie mia po 1945 ro ku. Wszyst -
ko to, co na zwa no po pu lar nie „bi bu łą”
sta no wi ło broń prze ciw ko oku pan tom,
rów nie waż ną jak broń, któ rą Po la cy
mu sie li uży wać w po ję ciu do słow nym.
„Zło ty” czas bi bu ły to jed nak nie okres
po wstań na ro do wych ani na wet nie
czas II woj ny świa to wej. Bi bu ła do sta ła
swo ją szan sę pod ko niec lat sie dem dzie -
sią tych XX w. Sta ła się wte dy nie mal że
„wun der waf fe” w rę ku opo zy cji de mo -
kra tycz nej, któ rej przy pa dło w udzia le
za koń cze nie mar szu ku peł nej wol no ści
i su we ren no ści na ro do wej. Znaw cy dru -
gie go obie gu oce nia ją, że w Pol sce w la -

tach 1976-1989, uka zy wa ło się nie le gal -
nie po nad 3000 ty tu łów pism, wy da no
set ki ty tu łów ksią żek, wy dru ko wa no nie -
po li czal ną ilość ulo tek, pla ka tów, znacz -
ków i in nej za ka za nej „pa pe te rii”. Lu -
dzie opo zy cji za an ga żo wa ni w pod ziem -
ną po li gra fię, kol por te rzy a przede
wszyst kim ci, któ rzy „or ga ni zo wa li” ma -

szy ny, pa pier i far bę ry zy ko wa li wię zie -
niem, ko le gia mi, wy rzu ce niem z pra cy.
To wła śnie dzię ki nim (czę sto po dzień
dzi siej szy ano ni mo wym) bo ha te rom
dru gie go obie gu, Po la cy czy ta li Soł że ni -
cy na, Mi ło sza, Bo ra -Ko mo row skie go
czy An der sa. Hi sto ria za ka za na, li te ra tu -
ra de sy denc ka, po ezja emi gra cyj na sta ła

się do stęp na na po cząt ku set kom a póź -
niej ty siąc om Po la kom, ska za nym przez
cen zu rę na za kła ma nie, brak praw dy
o na ro do wych dzie jach. 

W związ ku z rocz ni cą sta nu wo jen -
ne go przy po mnij my lu dzi z na sze go
śro do wi ska, któ rym (bez żad nej prze sa -
dy!) przy bu dyn ku daw nej cen zu ry
w War sza wie wy bu do wa no po mnik. Jest
nim Me mo riał Wol ne go Sło wa. 

5 czerw ca 2014 ro ku na wy re mon -
to wa nym skwe rze przy uli cy My siej, Pre -
zy dent War sza wy w to wa rzy stwie Pre zy -
den ta Rzecz po spo li tej od sło ni li rzeź bę,
któ ra ma przy po mi nać czar ną cen zor -
ską kre chę. Au to ra mi pro jek tu są ar chi -
tek ci Ka ta rzy na Broń ska, Mi ko łaj Iwań -
czuk i Mi chał Kem piń ski. Więk szość
star szych li de rów i współ pra cow ni ków
Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej bra ło czyn ny udział w pod ziem nym
ru chu wy daw ni czym. Ma riusz Am bro -
ziak, kol por to wał i re da go wał pi sma
w śro do wi sku Taj nej Ko mi sji Za kła do -
wej w Ur su sie. Łu kasz Perzy na i Je rzy
Woź niak dru ko wa li, re da go wa li i kol -
por to wa li bi bu łę, ja ko dzia ła cze Kon fe -
de ra cji Pol ski Nie pod le głej. Grze gorz
Wy soc ki, ów cze sny dzia łacz NZS zaj -
mo wał się roz po wszech nia niem wy daw -
nictw bez de bi to wych wśród stu den tów.
Jed nak naj bar dziej za słu żo nym z gro -
na dzi siej szych współ pra cow ni ków na -
sze go Sto wa rzy sze nia, któ ry „cią gnął”
ro bo tę w nie le gal nych dru kar niach
od pierw szych mie się cy sta nu wo jen ne -
go aż do 1989 ro ku jest Ro bert No wic -
ki. Kil ka dni te mu na mo ją usil ną proś -

bę Ro bert No wic ki, z któ rym współ pra -
co wa łem w pod zie miu od 1985 ro ku
przy słał in for ma cję o swo jej „przy go -
dzie” z bi bu łą. Uwa żam ją za zbyt krót -
ką i wy ma ga ją cą ko men ta rza. Bez Ro -
ber ta No wic kie go nie by ło by praw do -
po dob nie pierw sze go kra jo we go wy da -
nia książ ki gen. Wła dy sła wa An der sa
„Bez ostat nie go roz dzia łu”. 

Ty sią ce, je że li nie dzie siąt ki ty się cy
ulo tek nie wy szło by z po wie la czy
przy ul. Że rom skie go, ul. Rey mon ta, ul.
Pod le śnej i ul. El blą skiej. Re gu lar ne uka -
zy wa nie się pism „Nie chce my ko mu -
ny”, „Świt Nie pod le gło ści”, „KOS”,
„Wia do mo ści”, „Sło wo Nie pod le głe”,
„Z pod nie sio ną gło wą” to wiel ka za słu -
ga te go wy daw cy i kon spi ra to ra. Za swo -
ją dzia łal ność za pła cił po by tem w wię -
zie niu. Do naj bliż szych współ pra cow ni -
ków Ro ber ta No wic kie go, w la -
tach 1982-1989 na le że li mię dzy in ny mi:
śp. Wie sław Gę sic ki, Ja ro sła wa Mać ko -
wiak, Mi ro sław Du szak, Mo ni ka Pe re -
chub ka, Piotr So ro ta, Ja dwi ga Mir ska,
śp. Ar tur Prę gow ski, śp. Krzysz tof Mil -
ler. Ro bert jest czło wie kiem skrom nym,
któ ry nie zno si po chlebstw i lau da cji.
Na ra ża jąc się, za tem na ob ru ga nie, za ry -
zy ku ję pu blicz nie te zę, że dzię ki ta kim
lu dziom jak nasz przy ja ciel z taj nej żo -
li bor skiej ofi cy ny dru kar skiej mo że my
żyć i funk cjo no wać w świe cie, o któ ry
mo gło tyl ko ma rzyć wie le po ko leń, dru -
ku ją cych swo ją bi bu łę bez ja kiej kol wiek
na dziei na świt nie pod le gło ści.

je rz y Woź NiAK
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35�rocznica�stanu�wojennego.�Drukarnie,
bibuła,�podziemny�ruch�wydawniczy
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Nie trze ba kła niać się Oko licz no ściom
A Praw dom ka zać by za drzwia mi sta ły
Przeda wać lau ry Sta rym Zna jo mo ściom
Li cząc, że rytm dzie jów za głu szą tym ba ły

c. K. Nor Wid
– VA de: Me cuM, Po czĄ TeK Bro szu ry Po li T ycz Ne j

Szko da, że przy wej ściu do Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, na Kra kow skim Przed mie ściu, na pa -
miąt ko wej ta bli cy waż ne go wy da rze nia hi sto rycz -
ne go z okre su PRL za miesz czo ne zo sta ły tyl ko dwa
pierw sze wer sy z wier sza Nor wi da, a nie ca ły -przy -
to czo ny wy żej – czte ro wiersz. War to mieć nor wi -
dow ską in spi ra cję do re flek sji, nie tyl ko o „kła nia -
niu się Oko licz no ściom” i „Praw dach sto ją cych
za drzwia mi”, ale i o „lau rach sprze da wa nych Sta -
rym Zna jo mo ściom”, a wresz cie o „cym ba łach za -
głu sza ją cych rytm dzie jów”. Jak jej tam nie ma, to
niech bę dzie tu taj.

*
Na pro ste py ta nie o po czą tek pań stwa, czę sto

nie ma pro stej od po wie dzi. Ale zwy czaj nie, ludz ka
po trze ba uzy ska nia ta kiej od po wie dzi do ty ka nas
wszyst kich. Chce my wie dzieć. Chce my wie dzieć,
daj my na to, kie dy po wsta ła wol na, de mo kra tycz -
na III Rzecz po spo li ta Pol ska? Chce my cie szyć się
każ dym ko lej nym ukoń czo nym ro kiem jej ist nie -
nia. Chce my świę to wać ko lej ne rocz ni ce jej po -
wsta nia. Dla te go py ta my: kie dy po wsta ła, kie dy
świę to wać? Od po wie dzią, za któ rą się opo wia dam
jest da ta: 22 grud nia 1990r.

Da ta 22 grud nia 1990r. mie ści w so bie dwa
waż ne i war te pa mię ci wy da rze nia pań stwo we.. Te -
go dnia zwy cięz ca po wszech nych, wol nych, de mo -
kra tycz nych wy bo rów pre zy denc kich Lech Wa łę sa
zło żył w par la men cie pol skim przy się gę
przed Zgro ma dze niem Na ro do wym po łą czo nych
izb Sej mu i Se na tu. Zna czy ło to, że for mal nie roz -
po czy na swo je urzę do wa nie. Te go sa me go dnia
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie spo tkał się
z ostat nim Pre zy den tem II Rzecz po spo li tej Ry szar -
dem Ka czo row skim, któ ry prze ka zał mu in sy gnia
wła dzy pań stwo wej i urząd pre zy den ta II RP. Przy -
po mnieć na le ży, że kon sty tu cja II RP uchwa lo -
na w 1935r., w szcze gól no ści jej prze pi sy art.
art. 13 b, 20, 24 po zwa la ły za cho wać ist nie nie
władz pań stwo wych w sta nie wy jąt ko wym, ja kim
sta ła się w 1939r. oku pa cja nie miec ka i so wiec ka.

Uro czy sto ści na Zam ku Kró lew skim z udzia -
łem dwóch, pol skich pre zy den tów: Le cha Wa łę sy
i Ry szar da Ka czo row skie go, po prze dzo ne zo sta ły
przy go to wa nia mi, w któ rych zna czą cą ro lę ode gra -
li Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Oby wa tel skie go
przy Le chu Wa łę sie – Zdzi sław Naj der oraz Mar sza -
łek Se na tu An drzej Stel ma chow ski, a tak że, re pre -
zen tu ją cy Rząd na Uchodź stwie, Zyg munt Szad -
kow ski – Prze wod ni czą cy Ra dy Na ro do wej Rze czy -
po spo li tej Pol skiej i Ry szard Za krzew ski – mi ni ster
do spraw kra jo wych. Oma wia ne by ły for mal ne
aspek ty za koń cze nia mi sji władz II Rzecz po spo li tej
Pol skiej na Uchodź stwie. Usta la no ce re mo niał
prze ka za nia in sy gniów wła dzy II RP.

Pre zy dent Ry szard Ka czo row ski w dniu 20
grud nia 1990r. wy dał, na pod sta wie art. 79 usta wy
kon sty tu cyj nej z dnia 20 kwiet nia 1935r., de kret
o za koń cze niu dzia łal no ści i roz wią za niu Rzą du
Rze czy po spo li tej na Uchodź stwie. W de kre cie Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej na Uchodź stwie uzna je
swą mi sję za wy peł nio ną i za koń czo ną, w związ ku
z wy bo rem, w wy bo rach po wszech nym, w kra ju
na urząd Pre zy den ta Le cha Wa łę sy. 21 grud -

nia 1990r. Ry szard Ka czo row ski wy dał uro czy ste
orę dzie od no szą ce się do bie żą cych wy da rzeń i de -
cy zji w związ ku z ni mi po dej mo wa nych W orę dziu
Ry szard Ka czo row ski na wią zał do oświad cze nia
z dnia 29 czerw ca 1945r. ów cze sne go Pre zy den ta
RP Wła dy sła wa Racz kie wi cza za po wia da ją ce go
prze ka za nie urzę du na stęp cy wy ło nio ne mu w wol -
nych, de mo kra tycz nych wy bo rach, od by tych w kra -
ju. Wska zy wał na to, że wy bór 9 grud nia przez na -
ród pol ski Le cha Wa łę sy na Pre zy den ta Rzecz po -
spo li tej, speł nia po prze szło 45 la tach, wa ru nek
prze ka za nia urzę du i zwią za nych z nim in sy gniów
wła dzy pań stwo wej. Od da wał cześć, w tej hi sto rycz -
nej chwi li, wszyst kim śro do wi skom w kra ju i za gra -
ni cą wal czą cym o wol ną Pol skę: Żoł nie rzom Wrze -
śnia 1939r., Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie,
Ar mii Kra jo wej, po ko le niom emi gra cji po li tycz nej
i ru chów wol no ścio wych w kra ju.

22 grud nia 1990r. do szło do bez pre ce den so we -
go, uro czy ste go spo tka nia dwóch Pre zy den tów: Ry -
szar da Ka czo row skie go i Le cha Wa łę sy. Go spo da -
rzem uro czy sto ści na Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie był Mar sza łek Se na tu An drzej Stel ma chow -
ski. Mar sza łek Se na tu pod pi sał pro to kół za wie ra ją -
cy: wspól ne sta no wi sko obu Pre zy den tów oraz
oświad cze nie Pre zy den ta Ry szar da Ka czo row skie -
go. Za łącz ni kiem do pro to ko łu są tek sty trzech
prze mó wień: Mar szał ka Se na tu An drze ja Stel ma -
chow skie go, Pre zy den ta Ry szar da Ka czo row skie go
i Pre zy den ta Le cha Wa łę sy. W swym prze mó wie niu
An drzej Stel ma chow ski po wie dział: „… akt dzi siej -
szy jest mi lo wym kro kiem w bu do wie zrę bów Trze -
ciej Rze czy po spo li tej, czer pią cych ożyw cze so ki
z tra dy cji i tej pierw szej, daw nej, i tej dru giej, now -
szej Rze czy po spo li tej”. W tym sa mym du chu
brzmi oświad cze nie obu Pre zy den tów, któ re wska -
zu je na to, że „dą że nie kil ku po ko leń Po la ków
do za pew nie nia Pol sce nie pod le głe go by tu zo sta ło
zre ali zo wa ne”, a „bu do wa zrę bów de mo kra tycz ne -
go Pań stwa Pol skie go po win na się od by wać wspól -

nym wy sił kiem wszyst kich Po la ków, za miesz ka łych
za rów no w kra ju, jak i za je go gra ni ca mi”. Pre zy -
dent Ry szard Ka czo row ski do wspól ne go oświad -
cze nia dwóch Pre zy den tów do dał, wła sne oświad -
cze nie, o tym, że:

„ – uzna je wy bra ne go z wo li Na ro du w wol -
nych wy bo rach Pre zy den ta za naj wyż sze go przed -
sta wi cie la Pań stwa Pol skie go,

- prze ka zu je in sy gnia pre zy denc kie Pre zy den to -
wi Le cho wi Wa łę sie ja ko sym bo le cią gło ści II Rze -
czy po spo li tej

- wszyst kie in sty tu cje po zo sta ją ce pod je go
zwierzch nic twem uzna ją zwierzch nic two Pre zy den -
ta Le cha Wa łę sy, a Ra da Na ro do wa w Lon dy nie
ule gnie roz wią za niu z chwi lą ukon sty tu owa nia się
Sej mu i Se na tu wy bra nych w wol nych wy bo rach”

Pre zy dent Lech Wa łę sa roz po czy na ją cy w ta ki
wła śnie spo sób swo ją pre zy den tu rę, mógł po czuć
się pra wo wi tym spad ko bier cą tra dy cji II Rzecz po -
spo li tej Pol skiej. Z ko lei, dzień 22 grud nia 1990r.
nie ozna czał dla Pre zy den ta Ry szar da Ka czo row -
skie go przej ścia w stan spo czyn ku, przez ko lej nych
dwa dzie ścia lat bę dzie on wier nie słu żył Rze czy po -
spo li tej już nie na uchodź stwie, a w kra ju.

W la tach dzie więć dzie sią tych i na stęp nych, pa -
mięć o wy da rze niach ma ją cych miej sce na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie 22 grud nia 1990r. trwa ła,
choć nie w spe cjal nie spek ta ku lar nych for mach. W
grud niu 2015r. do szło do ob cho dów 25-le cia wol -
nej Pol ski i rok 2015r. uczy nił z da ty 22 grud nia
1990r. – do tej po ry ma ło lan so wa nej pu blicz nie –
dzień na praw dę świą tecz ny.

W wy da rze niach zwią za nych z da tą 22 grud nia
1990r. moż na do szu kać się ele men tów istot ne go
prze ło mu pań stwo wo twór cze go, po myśl ne go zbie -
gu cen nych dla po wsta nia III Rze czy po spo li tej Pol -
skiej oko licz no ści. Ce re mo nial ny cha rak ter tych
wy da rzeń do dat ko wo sprzy ja te mu, by by ły one
punk tem od nie sie nia dla tych, któ rzy szu ka ją dla
sie bie pa trio tycz nej in spi ra cji do świę to wa nia od ro -

dze nia wol nej de mo kra tycz nej Pol ski. Ta ką in spi ra -
cję nio są ze so bą sło wa prze mó wie nia Pre zy den ta
Ry szar da Ka czo row skie go z 22 grud nia 1990:

„ Przy by wam z Lon dy nu na Za mek Kró lew ski
w War sza wie (…) w oto cze niu to wa rzy szy bro ni
wal czą cych o Oj czy znę na praw dę wol ną i su we ren -
ną, szcze rze de mo kra tycz ną i spra wie dli wą dla
wszyst kich.(…) Przy by wam do od ra dza ją cej się Pol -
ski, by wy bra ne mu w wol nych wy bo rach Pre zy den -
to wi Le cho wi Wa łę sie prze ka zać in sy gnia II Rzecz -
po spo li tej.(…) Po win ni śmy po dać so bie rę ce i pa -
mię tać, że nie ma al ter na ty wy dla na dziei. Nasz na -
ród jest ska za ny na wła sne si ły i wie rzę, że do bry
Bóg nam po mo że.”

Dzień 22 grud nia 1990 r. , w świe tle wszyst kich
oko licz no ści fak tycz nych z nim zwią za nych, za słu gu -
je na to, by być dniem świę ta na praw dę wol nej i su -
we ren nej, szcze rze de mo kra tycz nej i spra wie dli wej
dla wszyst kich III Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Na naj waż niej sze wy da rze nia hi sto rycz ne, w
szcze gól no ści te zy sku ją ce sym bo licz ny wy miar,
war to pa trzeć przez pry zmat osób, któ re te sym bo -
licz ne mo men ty ma ją uosa biać. Pa trząc na mo -
ment od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę, po
raz ko lej ny w XX wie ku, war to do strzec zna cze nie
po ko le nia pol skiej emi gra cji z okre su II woj ny
świa to wej, któ re wol ne nie pod le gle pań stwo pol -
skie utra ci ło, o od zy ska nie je go wol no ści i nie pod -
le gło ści wal czy ło jak mo gło, tak że zbroj nie, a po -
tem, za tym pań stwem tę sk ni ło, aż wresz cie – nie
tra cąc na dziei, cu dow nie – do cze ka ło się je go od -
ro dze nia. Przy wód ca pol skiej emi gra cji w 1990r.
Pre zy dent Ry szard Ka czo row ski za słu gu je na to, by
być jed ną z tych osób, któ ra sym bo li zu je po czą tek
two rze nia wol ne go i de mo kra tycz ne go pań stwa
pol skie go – III Rze czy po spo li tej Pol skiej. Z tym
prze ko na niem spo tka my się 22 grud nia 2016r. w
sie dzi bie Wspól no ty Pol skiej być świę to wać rocz ni -
cę po wsta nia wol nej de mo kra tycz nej III RP

zBi gNieW jAc Kie Wicz

22�grud�nia 1990
– sym�bo�licz�ny�prze�łom�mię�dzy�PRL�a III RP



ma cie pod pi sa ną umo wę na tu nel,
czy li war to wal czyć o swo je?

Oczy wi ście, że war to. Od pół to ra
ro ku ja ko sto wa rzy sze nie Rem ber tów
Bez po śred nio usil nie za bie ga li śmy o tą
in we sty cję. Przy bie ra ło to róż ne for my.
Pi sma do de cy den tów, pu blicz ne zbie ra -
nie pod pi sów miesz kań ców, hap pe nin -
gi, wy stą pie nia na Ra dzie Mia sta, pro -
gra my te le wi zyj ne i ra dio we, ar ty ku ły
w pra sie i w in ter ne cie. Cie szy my się ja -
ko człon ko wie sto wa rzy sze nia, bo to
pół to ra ro ku wy wie ra nia pre sji na PLK
PKP i Mia sto, wy ma ga ło du żo ener gii,
czy choć by jak ostat nio bra nia urlo pów
w pra cy. Przede wszyst kim jed nak cie -
szy my się ja ko miesz kań cy. Przy każ -
dym dzia ła niu czu li śmy ogrom ne spo -
łecz ne wspar cie. Miesz kań cy za an ga żo -
wa li się w ak cję #chce my tu ne lu bo chy -
ba po czu li, że od dzie się cio le ci są wo -
dze ni za nos. Pod czas gdy la ta mi na sze
po trze by by ły cy nicz nie wy ko rzy sty wa -
ne przez kan dy da tów na sa mo rzą do we
sta no wi ska, sy tu acja ko mu ni ka cyj -
na w dziel ni cy sta wa ła się skan da licz na.
Obiet ni ce, obiet ni ce, co czte ry la ta się
na to na bie ra li śmy.

bę dą dal sze pro te sty, po cząt ko wo
mia sto obie cy wa ło tu nel w 2018 ro ku,
bę dzie 3 la ta póź niej?

Tak, pod pi sa nie umo wy prze cią ga -
no, tym cza sem zmie niał się skład za -
rzą du PLK PKP, Han na Gron kie wicz
Waltz od wo ła ła pre zy den ta Woj cie -
cho wi cza, któ ry zaj mo wał się spra wą
tu ne lu. Tak więc, oso by skła da ją ce po -
cząt ko we bar dzo opty mi stycz ne dla
dziel ni cy obiet ni ce ode szły ze swo ich

sta no wisk. Cza su nie cof nie my, jak in -
ten syw nie by śmy nie pro te sto wa li. Te -
raz, gdy umo wa jest pod pi sa na, nie
cze pia my się, że mia ło być szyb ciej, że
po je dzie my tu ne lem do pie ro w 2021
ro ku. Mo że my już za cząć od li czać
mie sią ce do re ali za cji tej wy ma rzo nej

in we sty cji i to jest naj waż niej sze. Dla
nas przy szedł w tej spra wie czas na in -
ne dzia ła nia, na pil no wa nie re ali za cji
obec ne go har mo no gra mu. Na wy wie -
ra nie pre sji by miesz kań cy, na dro dze
kon sul ta cji mie li wpływ na osta tecz ny
kształt in we sty cji

no wła śnie, sły sza łem, tzw Klub przy -
ja ciół rem ber to wa, z pa nem po tę gą
i pa nem ra dzi kow skim na cze le chcą
za blo ko wać bu do wę tu ne lu.

Ni gdy się wszyst kim nie do go dzi.
Pan Wi told Po tę ga za zwy czaj ak ty wu je

się w chwi li gdy w dziel ni cy ma się po -
ja wić no wa in we sty cja. Pan Krzysz tof
Ra dzi kow ski pro wa dzi in te res w bez -
po śred nim są siedz twie przy szłej bu do -
wy, być mo że stąd oba wy. Pa no wie
oprócz pism kie ro wa nych do władz,
kol por tu ją ulot kę ze swo imi ra cja mi.
Niech przy to czę. Tu nel za kor ku je
Rem ber tów, bę dzie w nim sta ła wo da,
znisz czy tra dy cyj ny cel rem ber tow -
skich spa ce ro wi czów, bę dzie kosz to wał
nie 30 a 150 na wet 200 mln/zł. Być
mo że ar gu men ty te wy ni ka ją z nie wie -
dzy, bo fak tycz nie czas szcze gó ło wych
roz wią zań po ja wi się na eta pie pro jek -
to wa nia i li czy my wte dy na spo łecz ne
kon sul ta cje. Do ty czy to szcze gól nie
pla no wa ne go wia duk tu na ul. Chełm -
żyń skiej. De cy zja o re ali za cji tej in we -
sty cji za sko czy ła miesz kań ców tej czę -
ści Rem ber to wa. Bra ku je rze tel nej in -
for ma cji jak wpły nie ona na lo kal ny
układ ko mu ni ka cyj ny, na co czę sto
wska zu je, pan Krzysz tof Or liń ski, czło -
nek Lep sze go Rem ber to wa.

Czy li ge ne ral nie ra dość i wiel ki suk ces
wa sze go sto wa rzy sze nia

Na pew no ra dość i suk ces miesz -
kań ców Rem ber to wa. Dla Rem ber to -
wa de cy zja pod ję ta przez Mia sto
i PLK PKP to de cy zja hi sto rycz -
na – prze sta nie my żyć ko mu ni ka cyj -
nym get cie. Choć przy zna ję, że ja ko
ak ty wi ści, czu je my nie smak. W rem -
ber tow skim sa mo rzą dzie już się za -
czę ło świę to wa nie. Ra tusz wy wie sił
trans pa rent. „Bu du je my tu nel!”
w pod pi sie Ra da i Za rząd Dziel ni cy.
W sy tu acji gdy od lat miesz kań cy sły -
sze li, że bu do wa tu ne lu, nie le ży
w kom pe ten cjach rem ber tow skie go
sa mo rzą du. Ta kie sa mo za do wo le nie
jest de li kat nie mó wiąc nie na miej scu.
Za an ga żo wa nie na sze go sto wa rzy sze -
nia oraz sa mych miesz kań ców do -
strze ga li wszy scy od PKP do Mia sta.
Jed nak ina czej jest w na szym ogród -
ku, tu mó wi się o suk ce sie rad nych.
Pod czas, gdy oso bi ście, mo gę wy mie -
nić je dy nie wi ce bur mi strza Mar ka
Kar po wi cza i rad ne go To ma sza Li sa
ja ko oso by wy cho dzą ce w swo im
dzia ła niu po za sa mo rzą do wy mi ni ma -
lizm. Pod czas ostat nie go pro te stu,
w cza sie spo tka nia z przed sta wi cie la -
mi Mia sta i PLK PKP usły sze li śmy
od bur mi strza Mie czy sła wa Go lón ki
mniej wię cej ta kie sło wa: ci sza, ci sza,
ci sza i cier pli wość, sprzy ja ją in we sty -
cjom – spra wa rem ber tow skie go tu ne -
lu to czy się swo im try bem od 25 lat.
Nic do dać nic ująć. W tym świe tle
nie dzi wi my się, że mu sia ło dojść
do pu blicz nych wy stą pień miesz kań -
ców, by śmy do cze ka li się dzi siej szej
de cy zji o bu do wie. Jesz cze raz dzię ku -
je my Mia stu i PKP za po chy le nie się
nad po trze ba mi naj mniej szej dziel ni -
cy War sza wy.
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100 lat – to 1 wiek a za ra zem ja kaś
gra ni ca przej ścia i mo że na wet wy bi cia
szcze gól nej pie czę ci pa mię ci na osi
prze mi ja nia cza su. Ale o tym mo że in -
nym ra zem. Każ dy ju bi le usz jest oka zją
spoj rze nia w prze szłość i wspo mi na nie
te go co da ne nam by ło prze żyć. Jest to
też oka zja aby zro bić ja kąś we ry fi ka cję
te go co zo sta ło po mi nię te czy za po -
mnia ne lub sfał szo wa ne na fa li hi sto rii.
Przy oka zji ta kie go świę to wa nia ła twiej
nam do strzec to co na co dzień nie mal
nie wi docz ne. Jed no cze śnie do strzec to
co wraz z upły wem cza su sta ło się pra -
wie oczy wi ste.

Dzi siaj Le gia War sza wa ko ja rzy nam
się za sad ni czo z pił ką noż ną, ale tak nie
by ło za wsze w in nych okre sach róż ne
dys cy pli ny spor to we też do mi no wa ły.
Jed ną z dys cy plin w któ rej spor tow cy Le -
gii się ga li po lau ry był boks. By ło to w la -
tach 50-tych i 60-tych mi nio ne go wie ku.
Do gwiazd daw nych aren mo że my za li -
czyć Je rze go Ku le ja, Sta ni sła wa Ży dacz -
ka, Jó ze fa Grud nia. Wie lu z nich już
zmar ło, ale mi mo fi zycz nej śmier ci czło -
wiek ży je do pó ki pa mięć o nim trwa. Pi -
sząc ten ar ty kuł chcia łem przy po mnieć
oso bę śp. Sta ni sła wa Ży dacz ka by łe go re -
pre zen tan ta Le gii War sza wa jak i re pre -
zen tan ta Pol ski w tej dys cy pli nie. 13
grud nia mi nę ło 2 la ta od je go śmier ci
po dłu giej cho ro bie. Wła śnie róż ne rocz -
ni ce skła nia ją nas do pa mię ci i wdzięcz -
no ści, bo w nich wi dzi my -jak by w zwier -
cia dle, wszyst ko to co już za na mi.

Po roz gło sie wia do mo ści o śmier ci
za słu żo ne go spor tow ca w ko men ta -
rzach na stro nach in ter ne to wych uka zał
się wpis: „Od szedł nad zwy czaj skrom ny,
ser decz ny i uśmiech nię ty Czło wiek,
a do te go wspa nia ły Spor to wiec mi nio -
nych de kad. Wschod niak z lwow skie go
Ja no wa, swo je naj dłuż sze la ta owoc ne go
ży cia zwią zał z Tar no wem.” Tak, tar no -
wia nin z wy bo ru. Z tym mia stem zwią -
zał się na po nad pół wie ku. Od 1959 ro -
ku do 1971 bro nił barw Me ta lu Tar nów
z dwu let nią prze rwą, pod czas któ rej
wal czył dla war szaw skiej Le gii. W ostat -
nim cza sie z Tar no wa wy je chał w ma -
ju 2013 ro ku i za miesz kał na go ścin nym
Pod la siu (przed mie ście Bia łe go sto ku).

Wio sną 1961 ro ku, Ży da czek jak
każ dy mło dy męż czy zna otrzy mał
imien ne we zwa nie do od by cia służ by
woj sko wej w War sza wie. Ja ko ce nio ny
i war to ścio wy za wod nik, otrzy mał pro -
po zy cję nie do od rzu ce nia, aby re pre -
zen to wać bar wy sto łecz ne go klu bu bę -
dą ce go na fa li suk ce sów w bok sie, Le gii
War sza wa. W tym cza sie Le gia by ła klu -
bem bar dzo do brze roz wi nię tym i tu
też by ły ogrom ne moż li wo ści szko le nio -
we. Na wy so kim po zio mie sta ła ba -
za tre nin go wa, fi nan se bez ogra ni czeń
stwa rza ły du że moż li wo ści Ży dacz ko wi
w spor to wej ka rie rze. Moż na na pi sać
wię cej – otwie ra ły drzwi do wiel kich
suk ce sów, o czym w tar now skim Me ta -
lu nie mógł na wet ma rzyć. 

Po cząt ki przy go dy z war szaw ską
dru ży ną nie by ły naj po myśl niej sze dla
de biu tan da. Sta ni sław Ży da czek
w pierw szym me czu dość nie spo dzie wa -

nie uległ Hen ry ko wi Win nic kie mu
z ŁTS Ła bę dy prze gry wa jąc na punk ty.
Mia ło to miej sce 28 paź dzier ni ka 1961
ro ku. Po tym co się zda rzy ło am bit ny
za wod nik chcąc się zre ha bi li to wać war -
szaw skim ki bi com, roz po czął in ten syw -
ne przy go to wa nia do ko lej nych
walk. I tu w ko lej nych li go wych po je -
dyn kach Ży da czek za czął se rię pew nych
zwy cięstw, po ko nu jąc Lesz ka Ka ry sia
z Hut ni ka No wa Hu ta (be nia mi nek),
Ze no na Woj ty la ka, bro nią ce go barw
byd go skiej Za wi szy oraz Le ona Zgo dę,
re pre zen tu ją ce go BBTS Biel sko Bia ła.
W na stęp nej ko lej ce spo tkań li go wych
Le gia War sza wa na wy jaz do wym me czu
zre mi so wa ła z wspo mnia nym klu bem
z Ła będ. W tym spo tka niu (po ło wa
kwiet nia 1962 r.) naj więk szym za in te re -
so wa niem cie szył się po je dy nek po mię -
dzy Ży dacz kiem a Win nic kim, w któ -
rym ten pierw szy miał szan sę re wan żu
za je sien ną po raż kę. Zmo ty wo wa ny 22-
let ni za wod nik już w pierw szych se kun -
dach roz po czął zde cy do wa ny atak, efekt
był pio ru nu ją cy. Jesz cze przed gon giem
koń czą cym pierw szą run dę, Ży da czek
po słał Win nic kie go na de ski tym sa -
mym zmu sił sę dzie go do „li cze nia”
prze ciw ni ka. Wal ka ta za koń czy ła się
tech nicz nym no kau tem, a zwy cięz ca zy -
skał ogrom ne uzna nie w oczach ki bi -
ców nie tyl ko war szaw skich. Ostat nia
wal ka se zo nu z Gwar dią Łódź by ła tyl -
ko for mal no ścią, mecz za koń czył się
wy ni kiem 18: 2. Se zon li go wy 1962 ro -
ku za koń czył się zdo by ciem Dru ży no -
we go Mi strzo stwa Pol ski przez le gio ni -
stów. Le gia War sza wa po raz 10-ty w hi -
sto rii się gnę ła po to tro feum.

Po za koń cze niu roz gry wek w 1962
ro ku, uwień czo nych mi strzo stwem kra -
ju, co raz śmie lej mó wio no w klu bie
o pla nach na ko lej ny se zon. Czę sto tak
w ży ciu by wa, że są za da nia trud ne jak

i re al nea jed nak nie nie moż li we. Dzia ła -
cze jak i za wod ni cy Le gii wie dzie li, ze ta -
kim za da niem bę dzie zdo by cie 11-te go
ty tu łu mi strzow skie go. Pierw szym prze -
ciw ni kiem w se zo nie 1963 by ła Stal Sta -
lo wa Wo la, klub z któ re go do tar now -
skie go Me ta lu tra fił Sta ni sław Ży da czek.
W tym star ciu prze ciw ni kiem miał być
Przy łuc ki. Star cia z tym za wod ni kiem
nie da ło się roz strzy gnąć w spor to wym
du chu wal ki, gdyż za wod nik ten od dał
punk ty bez wal ki. Tym ra zem Ży da czek
punk ty dla dru ży ny zdo był wal ko we -
rem. Był pe wien nie smak dla le gio ni sty,
bo w tym spo tka niu miał coś do udo -
wod nie nia, iż złym po su nię ciem by ło
wy sta wie nie go w 1959 ro ku w skła -
dzie II dru ży ny w bar wach wspo mnia ne -
go klu bu. Mi mo ta kiej sy tu acji ja ka mia -
ła miej sce w tym me czu, wło da rze klu bu
ze Sta lo wej Wo li śle dząc po czy na nia
i suk ce sy mi strza na bok ser skich rin gach
do brze ro zu mie li swój błąd sprzed la ty.
Ko lej ne spo tka nie by ło też wy jaz do we.
W star ciu z BBTS le gio ni ści ule gli 9: 11
jak do tąd nie zdo by tej „twier dzy Biel -
sko.” Sta ni sław Ży da czek po za cię tym
po je dyn ku, prze grał na punk ty z Hen ry -
kiem Wa lą. Na stęp nym ro ze gra nym spo -
tka niem był mecz z Wy brze żem Gdańsk
w któ rym Le wań czyk nie sta no wiił dla
Ży dacz ka więk sze go za gro że nia. W na -
stęp nej ko lej ce Le gia zmie rzy ła się z war -
szaw ską Gwar dią. Der bo wy po je dy nek
w War sza wie przy cią gnął do Ha li Mi -
row skiej wie lu ki bi ców i sym pa ty ków
bok su. Le gio ni ści znów wy szli zwy cię sko
z te go po je dyn ku, usta la jąc wy nik spo -
tka nia na 12: 8. Sta ni sław Ży da czek tym
ra zem znów oka zał się nie za wod ny i do -
rzu cił „dwa oczka” do koń co we go re zul -
ta tu. Z be nia min kie mi Błę kit ny mi Kiel ce
w na stęp nym spo tka niu by ło po dob nie,
Ży da czek po ko nał Sy kę na punk ty a ca -
łe spo tka nie za koń czy ło się wy so ką wy -

gra ną Le gii 15: 5. Gdy by nie gwiaz dor
kie lec kiej dru ży ny, Le szek Dro gosz, pew -
nie nie by ło by żad nych emo cji w tym
me czu. Dwa ostat nie me cze w tej run -
dzie to star cia z Hut ni kiem No wa Hu ta
i łódz ką Gwar dią. W obu tych me czach
pię ściarz ostat nio nie po ko na ny za in ka -
so wał kom plet punk tów. Naj pierw po -
ko nał Ka ry sia, a po tem przy zna no mu
zwy cię stwo wal ko we rem. W run dzie re -
wan żo wej na sześć spo tkań Le gia aż
w pię ciu zwy cię ży ła, w czym by ła du ża
za słu ga za wod ni ka przy by łe go z Tar no -
wa. Fak tem sta ło się, iż Le gia osią gnę ła
swój cel. Trud ne za da nie sta ło się re al -
nym. 11-ty raz w hi sto rii ist nie nia sek cji
bok ser skiej le gio ni stów, się gnę ła po ty tuł
Mi strza Pol ski. Na za koń cze nie se zo -
nu 1963 ro ku czo łów ka ta be li by ła po -
dob na jak przed ro kiem: pierw sza Le gia
War sza wa, dru gi Hut nik No wa Hu ta
a na trze cim miej scu Wy brze żu Gdańsk
da ła zmia nę Gwar dia Łódź. A by ło to
dla Le gii 3-cie pod rząd zdo by te tro feum
(w ro ku 1961, 1962, 1963).

W spo rcie po dob nie jest jak w szko -
le. Nie ma osią gnięć je śli nie ma do brej
współ pra cy na osi na uczy ciel -uczeń i od -
wrot nie. I tu nie ma co po le mi zo wać, nie
jest waż ne jak się szko ła na zy wa lecz ja -
kich ma na uczy cie li. Na spor to wej dro -
dze jest po dob nie w re la cjach na li nii: za -
wod nik -tre ner, tre ner - za wod nik. Nie ma
osią gnięć bez do bre go tre ne ra, tak jak
nie ma suk ce sów tre ne ra bez za wod ni ka.
Tu oczy wi ście udzie la się ta lent po par ty
wy szko le niem. A jak to by ło w przy pad -
ku Sta ni sła wa Ży dacz ka? Po zwo li łem so -
bie spi sać prze kaz w roz mo wie te le fo -
nicz nej ja ka mia ła miej sce w ostat nim
cza sie mo jej żo ny Ewy ze swo ją ma mą
Kry sty ną Ży da czek (eme ry to wa ną na -
uczy ciel ką, by łą Dy rek tor jed nej z tar -
now skich szkół) wdo wą po śp. Sta ni sła -
wie Ży dacz ku i do wie dzia łem się, że był:

-Za wod ni kiem wy róż nia ją cym się
w Le gii, drob ny „ko gut”, ce nio ny czło -
nek ka dry na ro do wej „Pa py” Sta ma.

-Po po wro cie do Tar no wa utrzy my -
wał bli skie kon tak ty min z Jó ze fem
Grud niem, Je rzym Głu bia kiem, Je rzym
Ben din giem, Je rzym Ku le jem i Zbi gnie -
wem Pie trzy kow skim.

-Mo ja Le gia za wsze wspo mi nał cza sy
na Ła zien kow skiej i tre ne ra ma jo ra W. Wa -
si lew skie go. Ja mia łam szczę ście spo tkać
tre ne ra na ha li tre nin go wej. By ła to krót -
ka, ale peł na życz li wo ści roz mo wa (sło wa
uzna nia dla Sta ni sła wa za wod ni ka).

-Wła śnie 13-go grud nia mi nę ło dwa
la ta od śmier ci na sze go mę ża, oj ca
i dziad ka. Na rin gu po ka zy wał praw dzi -
wą sztu kę bok su. Prze grał ostat nią wal kę
z cięż ką cho ro bą „twar dy Le gio ni sta”.

W pa mię ci sym pa ty ków pię ściar stwa
po zo stał ja ko za wod nik wal czą cy z od -
wrot nej po zy cji, szyb ki, do brze wy szko lo -
ny tech nicz nie o moc nym cio sie. Kie dy
przed la ty roz ma wia łem z mo im Te ściem
i wkradł się wą tek cza sów spę dzo nych
w wa rzaw skim klu bie za wsze wspo mi nał
o swo jej du żej fo to gra fii ja ka po zo sta ła
w CWKS Le gia. Tą wia do mość mia łem
po twier dzo ną je dy nie przez „dzien nik”
wspo mnień: „Kie dy pan Ży da czek od -
cho dził do woj ska, że gna ny był na ha li
Me ta lu pie śnią i łza mi. Nie za wiódł. Wró -
cił z War sza wy jak za po wia dał, a Je go du -
ża fo to gra fia tra fi ła do Ga le rii Sław by łe -
go klu bu CWKS Le gia.” Po cząt kiem li -
sto pa da te go ro ku pod ją łem pró bę od na -
le zie nia jej w War sza wie. Każ dy ju bi le usz
to tak że mo ment, gdy nie śmia ło spo glą -
da my w przy szłość, sta wia jąc so bie mo że
py ta nie – ja ka ona bę dzie? Co ze so bą
przy nie sie? A te mu to wa rzy szy snu cie pla -
nów, pro jek tów i za ło żeń. Tak jak to ro -
bi li bok se rzy war szaw skiej Le gii z tre ne -
rem Wa si lew skim w 1962 ro ku.

sTA Ni słAW ŚWięch

100-le�cie�Le�gii�War�sza�wa.�Oca�lić�od za�po�mnie�nia
W tym roku świętujemy 100 lecie warszawskiego klubu sportowego legia Warszawa. Na ten temat zostało już tyle powiedziane i napisane, że nie będę chciał się powtarzać.
Wspomnę tylko fakt iż w 1916 roku w kwietniu, żołnierze legionów józefa Piłsudskiego założyli pierwszą sportową drużynę wojskową, gdy Polski nie było na mapie europy. Miało
to miejsce w kancelarii kompanii sztabowej Komendy legionów Polskich w lasach obok Maniewicz na Wołyniu. Był to okres gdy we wszystkich rozwiniętych krajach świata zaczął
szybko rozwijać się nowoczesny ruch sportowy.

Na zdjęciu stoją od lewej: Trener mjr Wasilewski, Głuszek, Żydaczek, Czapko, Szczepański, Kaczyński, Mazurek, Ulmer, E. Dampc, Branicki
– drużyna Mistrza Polski 1962 r.



Świa do mi in we sto rzy,
sto ją cy przed de cy zją
o bu do wie do mu, czę sto
po szu ku ją od po wie dzi
na nur tu ją ce ich py ta nia:

l Jak po łą czyć eko no mię
z eko lo gią? 

l Jak wy bu do wać dom przy ja zny
użyt kow ni kom, śro do wi sku i kie sze ni
in we sto ra? 

l Czy miesz ka jąc na za nie czysz czo -
nym Ma zow szu ma my wpływ na ja kość
po wie trza w na szym do mu?

DOM PLUS to ze spół ar chi tek tów,
kie row ni ków bu dów oraz wy ko naw ców,
któ rych po łą czy ła jed na pa sja – zdro we,
kom for to we i przy stęp ne ce no wo bu -
dow nic two pa syw ne. Ofe ruj my zdro we,
na tu ral ne, eko no micz nie opty mal ne do -
my wy so ko ener go osz częd ne i pa syw ne
w tra dy cyj nej mu ro wa nej tech no lo gii,
w ce nie zbli żo nej do bu dyn ków kon -
wen cjo nal nych. 

Pro po no wa ne przez DOM PLUS
roz wią za nia gwa ran tu ją: za wsze świe że,
czy ste, wol ne od py łów po wie trze, wo dę
o neu tral nym za pa chu i sma ku, na tu ral -
ny kom fort ter micz ny i wil got no ścio wy
oraz wy jąt ko wo ni skie kosz ty eks plo ata -
cyj ne. 

Ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca gwa ran -
tu je my wy so kie stan dar dy or ga ni za cyj ne
od po wia da jąc za ca ły pro ces in we sty cyj -
ny – od pro jek tu, po przez pra ce bu dow -
la ne aż do prze ka za nia klu czy in we sto -
rom. Łą czy my eko lo gię z eko no mią,
two rząc do my przy ja zne użyt kow ni -
kom, śro do wi sku i kie sze ni in we sto ra.

Za kres kom plek so wych prac pro jek -
to wo -bu dow la nych pro po no wa nych
przez Dom Plus Sp. z o.o. obej mu je:

– przy go to wa nie kon cep cji oraz
pro jek tów zdro wych do mów pa syw nych
w roz sąd nej ce nie

– wspar cie In we sto ra i współ pra cę
przy uzy ska niu po zwo leń na bu do wę,

– kom plek so we wy ko naw stwo prac

wszel kich bu dow la nych, nad zór au tor -
ski i in we stor ski nad wy ko ny wa ny mi
pra ca mi,

– po twier dze nie ja ko ści wy ko na nia
prac po przez pró by szczel no ści po -
wietrz nej,

– ba da nia ter mo wi zyj ne oraz cer ty -
fi kat ja ko ści bu dyn ku In sty tu tu Cer ty fi -
ka cji Ener ge tycz nej, 

– po zy ska nie ewen tu al nych źró deł
do fi nan so wa nia in we sty cji ze środ ków
unij nych oraz kra jo wych w za leż no ści
od ak tu al nej ofer ty in sty tu cji po śred ni -
czą cych.

DOM PLUS to zmniej sze nie kosz -
tów użyt ko wa nia bu dyn ku o 85%
dzię ki roz wią za niom ener ge tycz nie
spój nym i eko no micz nie prze my śla -
nym. Wen ty la cja me cha nicz na z od zy -
skiem cie pła gwa ran tu je za wsze świe że,
czy ste i wol ne od aler ge nów po wie trze
oraz wy so ki kom fort ter micz ny przez
ca ły rok. Wy bierz roz sąd ną ce no wo al -
ter na ty wę dla tra dy cyj ne go bu dow nic -
twa – bu duj z po my słem, miesz kaj
z zy skiem! 

Ce na już od 2800 zł brut to/1 m2
Za pra sza my na Dzień Otwar ty Do -

mów Pa syw nych już 21 stycz nia 2017
do mo de lo we go do mu k. Kra ko wa!

KoNTAKT

DOm pLus sp. z o.o.
Kokotów 752,
32-002 Kokotów 

tel: 603 525 634
email: biuro@domplus.org.pl
www.domplus.org.pl 
https://www. facebook.
com/domplusdomypasywne/
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Polski�Zeroenergetyczny�Dom�
Bez�Rachunków�– czy�to�możliwe?

Mazowiecka Wspólnota
samorządowa zwraca się
z apelem do wszystkich
samorządów w Polsce o wsparcie
finansowe budowy domu
Polskiego we lwowie. 

To waż na in we sty cja dla na szej Wspól -
no ty Na ro do wej, a szcze gól nie dla Po la -
ków, któ rzy nie ze swo jej wo li miesz ka -
ją po za gra ni ca mi Oj czy zny.
To nasz obo wią zek wo bec tych któ rzy
w wy ni ku roz strzy gnięć II woj ny świa to -
wej do dziś ży ją po za gra ni ca mi Pol ski.
Wpłat na Dom Pol ski we Lwo wie moż -
na do ko nać na po niż sze da ne:
sto wa rzy sze nie „wspól no ta pol ska”
Kra kow skie przed mie ście 64
00-322 war sza wa

nr ra CHun Ku ban KO we gO DO
prze Le wÓw Kra JO wYCH:
60 1060 0076 0000 3310 0016 0756

nr iban ra CHun Ku ban KO we gO DO
prze Le wÓw za gra niCz nYCH:
pL 60 1060 0076 0000 3310 0016 0756

kod biC ban ku: bpHK pLpK

Pro si my w ty tu le prze le wu po dać: „Dom
Pol ski we Lwo wie”

Wię cej in for ma cji o po wsta ją cym Do -
mu Pol skim we Lwo wie moż na zna leźć
m.in. na stro nach:

http://wspol no ta pol ska.org.pl/
http://do mpol ski wel wo wie.pl/

Ape lu je my o wspar cie bu do wy do mu Pol skie go we lwo wie

l  l  l



Z sza cun ku i wdzięcz no ści za pra cę
sę dzi wych osób sta ra my się za dbać za -
rów no o fi zycz ne jak i du cho we po trze -
by na szych pen sjo na riu szy. Dla te go
oprócz za jęć zwią za nych z co dzien nym
funk cjo no wa niem oraz opie ką me dycz -
ną dba my rów nież o roz wój in te lek tu al -
ny i du cho wy a tak że do bre sa mo po -
czu cie na szych miesz kań ców. W „Le śnej
Gó rze” sko rzy stasz ze świe że go po wie -
trza uzu peł nio ne go o jod, pod dasz się
za bie gom re ha bi li ta cyj nym, ma sa żom,
ką pie lom w ja cuz zi. Sko rzy stasz z sau ny
i no wej gro ty sol nej. Ca łą po zy tyw ną

au rę do peł ni spo koj na, ci cha, ma low ni -
cza oko li ca.

Opie ku je my się oso ba mi z:
– de men cją star czą,
– cho ro bą Al zhe ime ra,
– cho ro bą Par kin so na,
– po wy le wach i uda rach,
– oraz in ny mi scho rze nia mi. 

Dom Opieki Leśna góra
ul. warszawska 18
07-202 Kamieńczyk
woj. mazowieckie

tel.: +48 (29) 742-09-73
tel-kom.: +48 660-697-365

adres e-mail:
kontakt@polskidomopieki.pl
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Dom�Opieki�Leśna�Góra
dom Pomocy społecznej „leśna góra” znajduje się w malowniczo położonej części powiatu
wyszkowskiego, w otoczeniu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. ośrodek powstał z myślą
o tym, by zapewnić możliwie jak najlepsze warunki bytowe, oraz serdeczne i przyjazne środowisko
dla osób chorych, samotnych w podeszłym wieku i tych, którzy chcą wypocząć i zregenerować
swoje siły. 


