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„Pasterzem był dla nas, a dla maluczkich przyjacielem”
Jak pisaliśmy, we wrześniowym numerze Biuletynu,
od 1 września Szkoła Podstawowa nr 66 nosi imię
ks. Juliana Chrościckiego. Dnia 24 października br. miała
miejsce uroczystość oﬁcjalnego nadania imienia, a także
przekazania nowego sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną
w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie nastąpiło
poświęcenie sztandaru. Po mszy, ceremonia była kontynuowana w gmachu Szkoły.
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili: Ks. Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita
Warszawski, siostrzenica księdza J. Chrościckiego p. Bernardyna Poncyliusz, prof. Władysław Bartoszewski sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (niegdyś uczeń ks. Chrościckiego) z żoną, Andrzej Smirnow
- Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i
Młodzieży, Poseł na Sejm RP - Andrzej Czuma o r a z

Burmistrz Dzielnicy Włochy - Michał
Wąsowicz,
Przewodniczący
R a d y Dzielnicy
Włochy - Andrzej
Krupiński, a także
Jolanta Sulborsk
reprezentująca Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Anna Kaczmarek - autorka
książki o ks. J. Chrościckim oraz licznie zgromadzeni goście:
radni dzielnicy, rodzice, uczniowie.
Po odczytaniu aktu nadania imienia Szkole oraz Aktu Erekcyjnego, sztandar został wręczony Pani Dyrektor Marzenie
Pilińskiej i przekazany społeczności szkolnej.
Uroczystość zwieńczył krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły.

Bieg Niepodległości
po raz XXI w Warszawie
Dnia 11 listopada br. o godz. 12.00 w Warszawie odbędzie się
XXI Bieg Niepodległości. Zawodnicy pokonają nową trasę,
liczącą 10 km (4 km Nordic Walking), która prowadzić będzie
głównymi ulicami Warszawy. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają nie tylko biegaczy, ale również rolkarzy,
osoby niepełnosprawne na wózkach i osoby uprawiające
Nordic Walking.
Bieg Niepodległości to jedna z inicjatyw Warszawskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbywająca się w ramach projektu
„Zabiegaj o pamięć”. Organizowane są jeszcze dwa podobne
przedsięwzięcia. Pierwsze to Bieg Powstania Warszawskiego,
upamiętniający walkę stolicy o wolność. Jest on nietypowy,
gdyż odbywa się w nocy przez co towarzyszy mu niezwykła atmosfera. Druga tego typu inicjatywa to Bieg Konstytucji,
organizowany na cześć uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Corocznie każda z tych imprez cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Udział w nich biorą nie tylko miłośnicy sportu, ale
także pasjonaci historii i wszyscy Ci, którzy chcą oddać cześć
przodkom.
Zgłoszenia do udziału w Biegu będą przyjmowane do dnia10
listopada br. w biurze KS „Polonia”, ul. Konwiktorska (wejście
od Bronifraterskiej).
www.biegniepodleglosci.com
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Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.
1

2

Nazwisko i imię

dzień

godzina

Baranowska Teresa

I wtorek m-ca

17.00 -18.00

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00
17.00 -18.00

Berłowska Halina

miejsce
Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

Bieliński Marek

I środa m-ca

4

Emersajłow Lucja

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0503-198-315

5

Gaza Marianna

III środa m-ca

17.00 -19.00

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00

JopowiczJacek

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65; 0501-080-674
dariuszkalwajtys@aster.pl

8

Karczewska
Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0601-283-040

10

Krupiński Andrzej
I piątek m-ca

16.00 -17.00

886-477-436

OPS, ul. Czereśniowa 35

7

III piątek m-ca

0503-724-670

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

3

6

telefon

0504-064-277

SP Nr 87, ul. Malownicza 31

godziny do
Wydział Obsługi Rady, pok. nr 216,
uzgodnienia
II piętro
tel. 57-58-802

11

Kułakowska Elżbieta

I wtorek m-ca

18.00 -19.00

Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

12

Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 -19.00

Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

13

Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802

14

Skorza Lidia

I poniedziałek m-ca

17.00 -18.00

Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

0790-209-668

15

Skowroński Bronisław

II środa m-ca

17.00 -18.30

SP Nr 87, ul. Malownicza 31

512-715-915

16

Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 0602-712-947

17

Soszyńska Maria

I wtorek m-ca

18.00 -19.00

Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

18

Szczepańska Elżbieta III środa m-ca

17.00 -19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

19

Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta

20

Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

17.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny, III piętro
ul. 1 Sierpnia 36a

21

II środa m-ca

17.00 -19.00

III środa m-ca

17.00 -18.00

Wojdalski Janusz

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatantów
obok wejścia do czytelni

0605-196-228
022 57-58-802

0506-767-957

0501-050-694

022 863-83-07
0602-327-558

OPS, ul. Czereśniowa 35
janusz_wojdalski@sggw.pl

Informujemy, że dyżury radnej Rady m.st. Warszawy p. Katarzyny Munio odbywają się w II piątek każdego miesiąca,
godz. 17.00 - 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, pok. 225, tel. 0 604 614 287
2
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Liście lecą z drzew...
Kasztanowiec zwyczajny jest jednym z najszerzej występujących i najbardziej lubianych drzew w naszym kraju.
Kwitnące kasztanowce zwiastują nadejście egzaminów maturalnych, kasztany są uwielbiane przez dzieci. Kto z nas jako
dziecko nie robił z nich ludzików i zwierzątek …? Znane są
właściwości lecznicze kasztanowców. Medycyna ludowa
zaleca stosowanie wyciągu z kory i kwiatów przy kłopotach
z krążeniem, żylakami, obrzękami, urazami i infekcjami
skórnymi. Owoc kasztanowca jest przez radiestetów
uważany za „nośnik dobrej energii”. Noszenie w kieszeniach
kilku świeżych kasztanów ma sprzyjać poprawie samopoczucia i zapewnić niesłabnące siły witalne. Oprócz wymienionych zalet, kasztanowce mają niezwykłe walory dekoracyjne.
Są wspaniałą ozdobą każdego parku, skweru, alei...
A może raczej BYŁY…
W ciągu ostatniej dekady, ze smutkiem spostrzegamy,
że niegdyś piękne i zdrowe drzewa, z roku na rok wyglądają
coraz bardziej mizernie. Zalegające pod drzewami
zeschnięte, rdzawe liście, ogołocone gałęzie, coraz mniej
owoców. Patrząc na kasztanowce w środku lata mamy
wrażenie, że to schyłek jesieni.
Przyczyną znacznego pogorszenia stanu drzew jest owad
o sympatycznie brzmiącej nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek. Małe owady, przypominające motyle, masowo
obsiadają pnie kasztanowców, składając na nich jaja. Larwy
szrotówka wgryzają się od środka w liście, powodując ich
uszkodzenia i przedwczesne więdnięcie.
Gatunek ten został odkryty stosunkowo niedawno, w 1985
roku w Macedonii. Początkowo występował jedynie na
Bałkanach, ale z czasem zaczął rozprzestrzeniać się
na północ Europy, docierając do Polski w 1998 roku. W 2000
roku dotarł również do Warszawy.
Problem niszczącego kasztanowce szrotówka nie jest obcy
naszej dzielnicy. Ci z Państwa, którzy mieszkają we
Włochach od wielu lat z pewnością pamiętają przepiękną,
zabytkową aleję kasztanową wzdłuż ulicy Rybnickiej
(na odcinku między ulicami Koziorożca i Chrościckiego).
Dziś, patrząc na stan drzew, daleko jej do dawnej świetności.
Dalsze żerowanie owada na drzewach może spowodować
ich całkowitą utratę. Dlatego podobnie jak w ubiegłych
latach m.st. Warszawa organizuje akcję ochrony kasztanowców. Problem z doborem sposobu zwalczania szkodników
polega na tym, że wszystkie skuteczne metody są niemożliwe
do zastosowania w mieście. Opryski preparatami chemicznymi grożą zatruciami wśród ludzi, zwierząt, ptaków,
owadów. Podawanie środków owadobójczych w głąb ziemi
mogłoby spowodować skażenie wód gruntowych. Ponieważ
larwy i poczwarki szrotówka żerują na liściach, nawet tych
które zalegają pod drzewami, najskuteczniejszym i zarazem
najprostszym sposobem na pozbycie się szkodnika jest
grabienie opadłych liści oraz ich utylizacja. Tylko wtedy
larwy giną. Ważne aby grabić liście bardzo dokładnie, ponieważ nawet pojedyncze, mogą zawierać w sobie jaja, z których owad będzie się dalej wykluwał.

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy poprzez
akcję społeczną pod hasłem „Liść polecony do zamiatania” zwraca się do wszystkich mieszkańców Warszawy
z prośbą o pomoc w walce ze szkodnikiem. Uratowanie
kasztanowców zależy w dużej mierze od skali działań.
Prosimy o pomoc placówki oświatowe, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także właścicieli
posesji. Niestety na bezpłatny transport liści do utylizacji
mogą liczyć jedynie placówki oświatowe i opiekuńcze.
Jednakże celem akcji jest także wzbudzenie społecznej
świadomości zagrożeń, na jakie narażone jest nasze
środowisko.
Liście kasztanowców zebrane w pryzmy lub zapakowane w foliowe worki, będą odbierane przez Zarząd
Oczyszczania Miasta z terenów placówek oświatowych
i szkół po wcześniejszym zgłoszeniu pod bezpłatnym
numerem telefonu infolinii CZYSTOŚĆ 0 800 800 117.
Pod tym numerem można również uzyskać więcej szczegółów na temat samej akcji.
j.w.

Ujęcie wody oligoceńskiej
przy Al. Dwudziestolatków
Uprzejmie informujemy, iż ujęcie wody oligoceńskiej
przy Al. Dwudziestolatków 9 nieczynne jest z powodu
wykrycia przez Państwowy Powiatowy

Inspektorat

Sanitarny Warszawie w wodzie uzdatnionej bakterii
enterokoków, paciorkowców kałowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417)
ilość bakterii z rodzaju Enterococcus nie może przekroczyć wartości 0 w 100 ml badanej próbki wody
na podstawie normy PN-EN ISO 7899-2 2004.
Ujęcie jest własnością Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, która odpowiada za stan techniczny
urządzeń oraz jakość wody uzdatnionej.
Nr 9 (40) listopad 2009
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Dnia 4 października w parku nad Stawem Koziorożca
odbył się Rodzinny Piknik Edukacyjny. Mimo niepewnej
pogody, w parku pojawiło się sporo osób. Na przybyłych
mieszkańców czekało wiele atrakcji. Dbający o zdrowie mieli
możliwość zasięgnięcia bezpłatnych porad lekarzy wraz
z przeprowadzeniem badań diagnostycznych. Badania krwi
wykonało 100 osób, EKG – 51 osób. Dużym zainteresowaniem cieszył się mammobus - kobiety mogły w nim wykonać
bezpłatne badanie przez cały czas trwania pikniku. Ponad 30
osób oddało krew, w specjalnie przeznaczonym do tego celu
autobusie.
Dla preferujących aktywny tryb życia przygotowano miasteczko sportowe z konkurencjami dla całej rodziny i nagrodami. Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego udzielali porad
i odpowiadali na pytania mieszkańców. Czytelnicy chętnie
przebierali w rozmaitych tytułach na kiermaszu książki.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci chętnie brały
udział w warsztatach ceramicznych przygotowanych przez
Bibliotekę, skakały w dmuchanym zamku, korzystały z
bezpiecznej kawiarenki internetowej, zorganizowanej dzięki
fundacji „Dzieci Niczyje”. Mogły także wziąć udział w konkursie wiedzy o lotnisku, przygotowanym przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Zwycięzca zwiedzi
lotnisko im. Fryderyka Chopina „od kuchni” i zobaczy
miejsca do których zwykli podróżni nie mają wstępu.
Straż Miejska przygotowała pokaz technik skutecznej
samoobrony, WOPR - ratownictwa i pierwszej pomocy.
Zarówno młodsi jak i starsi uważnie słuchali ratowników,
a następnie pod ich czujnym okiem, ćwiczyli na fantomach
sztuczne oddychanie i masaż serca.

Niecodzienną atrakcję stanowiła możliwość zobaczenia
z bliska zabytkowych wozów strażackich, pochodzących
z włochowskiej jednostki ratowniczo - gaśniczej. Chętni
mogli wejść do środka, obejrzeć i dotknąć każdego
elementu znajdującego się w pojazdach.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również szybowcowy symulator lotów, udostępniony przez Technikum
Lotnicze z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku.
Piknik umilały występy artystyczne dzieci i młodzieży
z DK Włochy. Największą atrakcję stanowił występ
uczestników programu „You Can Dance”. Zgromadzona
publiczność po każdym występie nagradzała swoich
ulubieńców owacjami.
Podczas pikniku trwała także zbiórka elektrośmieci
zorganizowana przez ﬁrmę Elektrosystem. Za każdą
sztukę zużytego sprzętu można było otrzymać ekologiczną
torbę oraz książkę. Dużym powodzeniem cieszyło się
także stoisko ﬁrmy Boot & Hortorus gdzie każdy mógł
zaopatrzyć się w rośliny doniczkowe oraz sadzonki.
Mimo zmiennej pogody, frekwencja nie
zawiodła. Wszystkim
przybyłym osobom
dziękujemy za udział
w Pikniku!

fot. arch.

red.
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BEZPŁATNE
PORADY SPECJALISTÓW
Punkt
Informacyjno - Konsultacyjny
ul. Centralna 24
tel. 022 846-82-38
pikwlo@um.warszawa.pl
Skorzystaj z pomocy psychologa.
dyżur: środa 16 -20;
czwartek 8 - 12;
piątek 16 - 18
Pomoc prawnika.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
środa 16 - 20;
piątek 16.30 - 20.30
Pomoc edukatora HIV/AIDS.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
wtorek 8 - 12
Pomoc terapeuty uzależnień.
dyżur: poniedziałek 16 - 20;
piątek 12.30 - 16.30
KOMU POMAGAMY:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz
osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym
w kryzysie, niepotraﬁącym samodzielnie rozwiązać
swoich problemów.

Zapraszamy na

Warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców
adres: ul. 1-ego Sierpnia 32
Terminy:

16 listopada
23 listopada
7 grudnia
14 grudnia
godz. 17.30 - 19.45
Zapisy oraz bliższe informacje
pod tel.: 022 57 58 865
Kontakt: p. Hanna Wieloch,
e-mail: hwieloch@um.warszawa.pl
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Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego
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Arcybiskup Metropolii Warszawskiej Kazimierz Nycz

prof. Władysław Bartoszewski

dostojni goście

fot. arch.

Najważniejsze daty i fakty z historii Szkoły:
Szkoła powstała w roku szkolnym 1946/1947 z podziału
ówczesnej Szkoły nr 2 we Włochach. Otrzymała kolejny
nr Szkoły 4. Mieściła się na jednej kondygnacji w budynku
przy ul. Promienistej 14.
W roku szkolnym 1950/1951 została przemianowana
na Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 12.
We wrześniu 1954 roku rozpoczęto budowę nowego
budynku dla Szkoły TPD nr 12 przy ul. Przepiórki, dawnej
ul. Długosza.
Od 1 września 1956 roku Szkoła przeniosła się do nowego
budynku przy ul. Przepiórki. Liczyła wówczas 18 oddziałów
i ok. 800 dzieci.
W roku szkolnym 1958/1959 liczy już 24 oddziały
i ok. 1000 dzieci w tym okresie jest największą Szkołą nie
tylko we Włochach, ale nawet w Dzielnicy Ochota.
W 1957 roku na skutek rozwiązania szkół TPD-owskich,
zostaje przemianowana na Szkołę nr 66.
W czerwcu 1977 roku, w związku ze zmniejszającą się
liczbą dzieci we Włochach tymczasowo zlikwidowano
SP nr 66, dokumentację i sprzęt szkolny przekazano
do sąsiedniej SP nr 266, a budynek oddano w dzierżawę
Zespołowi Szkół Zawodowych.
Już na początku lat 80-tych okazało się, że konieczne jest
reaktywowanie SP nr 66
1 września 1985 roku najmłodsze dzieci mieszkające
w dawnym rejonie SP nr 66 rozpoczęły naukę w przygotowanych na pierwszym piętrze salach budynku szkolnego
przy ul. Przepiórki. Taka sytuacja trwała do końca roku
szkolnego 1990/1991.
Aktywna postawa rodziców, zabiegi Dyrektora Szkoły,
możliwość przeniesienia Szkoły Zawodowej do Ursusa,
doprowadziły do odzyskania budynku w całości. Zgodnie
z zarządzeniem nr 92 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia
31.V.1991 roku SP nr 66 została reaktywowana po 14 latach
przerwy. W dniu 2.IX.1991 roku wznowiła swoją
działalność, a 11.X nastąpiło ponowne uroczyste otwarcie
placówki.
Dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki Janiny Wasiak
i obecnej Marzeny Pilińskiej , Szkoła została wyremontowana i odnowiona.
W 2006 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia
SP nr 66.
Od 2006 roku dyrekcja, nauczyciele i rodzice podjęli
starania związane z nadaniem Szkole imienia.
W styczniu 2007 roku społeczność włochowska zadecydowała, aby Szkoła nosiła imię pierwszego proboszcza
tutejszej paraﬁi ks. J. Chrościckiego, człowieka o wielkim
ojcowskim sercu.

występ artystyczny uczniów

edukacja

pejskiego, Senatowi, demokracji szlacheckiej, a także
wspomnieniom z zajęć, w których uczestniczyli.
Gimnazjaliści przeprowadzili również dyskusję o wartościach demokracji, będącą próbą porównania zasad
i sposobu funkcjonowania demokracji szlacheckiej w dawnej Rzeczypospolitej i demokracji we współczesnej Polsce.
W spotkaniu udział wzięli: wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski, przedstawiciel kuratoriom, muzealnicy, nauczyciele szkół uczestniczących w programie,
dyrektorzy gimnazjów, wśród nich dyrektor Gimnazjum
nr 112, Pani Anna Lidia Brzywca.
Program „Edukacja dla demokracji” miał charakter
pilotażowy. Trwał kilka miesięcy. Dział Edukacji Kancelarii Senatu nie wyklucza możliwości realizacji kolejnych
edycji.
Ewa Ryba i Paweł Jarosz

fot. arch. szkoły

Nauczyciele historii Gimnazjum nr 112

fot. arch. szkoły

Senat RP ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
Wśród wielu działań związanych z obchodami realizowany
był program „Edukacja dla demokracji”, do którego zostały
zaproszone cztery gimnazja: 2 warszawskie, w tym Gimnazjum nr 112 z ul. Solipskiej i 2 gimnazja spoza Warszawy.
Program przygotowany został przez Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu RP, Muzeum Woli, Zamek Królewski w Warszawie i muzeum - pałac w Wilanowie.
Program edukacyjny składał się z dwóch części:
- historycznej, która umożliwiła młodzieży poznanie
początków demokracji w Rzeczypospolitej (m.in. kształtowanie się demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce)
- współczesnej, poświęconej ustrojowi Rzeczypospolitej
i funkcjonowaniu demokracji w Polsce.
Uczniowie klasy 1a Gimnazjum nr 112 zgłębiali wiedzę
historyczną. Od lutego odbywały się spotkania w Senacie,
w Muzeum Woli, w Zamku Królewskim i w Wilanowie, podczas których młodzież poznawała zasady funkcjonowania
Sejmu Walnego, urzędy dawnej Polski, elekcje królewskie.
Uczniowie przebierali się w stroje z epoki, wcielali się w role
wyższych urzędników, inscenizowali elementy procedur sejmowych i elekcyjnych. Całość zwieńczył festyn historyczny
w Wilanowie, podczas którego uczniowie m.in. uczestniczyli
w zawodach strzelania z łuku i uczcie staropolskiej w ogrodach pałacowych.
Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w części współczesnej
programu, którego celem było zapoznanie z wartościami
demokracji - zarówno szlacheckiej, jak i współczesnej,
z tym, co demokracja ze sobą niesie, jakie stwarza możliwości, jakie daje korzyści, wolności i prawa. Młodzież zwiedzała Sejm i Senat, poznawała polskie procedury
demokratyczne: obowiązki senatora, proces legislacyjny,
ordynację wyborczą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
spotkania z byłym wicemarszałkiem Senatu, senatorem
Panem Janem Królem – współautorem reformy samorządowej z 1999 roku, z Panią senator Barbarą Borys – Damięcką
i przewodniczącym Rady Dzielnicy Włochy Panem Andrzejem Krupińskim.
Uczestnicy obu części programu spotkali się w sali obrad
plenarnych Senatu. Przedstawiciele poszczególnych klas
przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne,
poświęcone m.in. wyborom do parlamentu polskiego i euro-

fot. arch. szkoły

EDUKACJA DLA DEMOKRACJI

Nr 9 (40) listopad 2009

7

edukacja

Minęło już…50 lat

godami szympansa Tytusa i jednocześnie wielki przyjaciel
szkoły przy Malowniczej, został obdarowany honorową
legitymacją ucznia Szkoły Podstawowej nr 87. W czasie
wystąpień gości można było oglądać prezentację multimedialną, przedstawiającą zbiór archiwalnych fotograﬁi prezentujących historię naszej szkoły i naszego miasta.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów, przygotowana
przez panie Ewę Dmowską, Elżbietę Szczepkowską i Beatę
Dudę była kolejnym punktem programu. Młodzi artyści
przedstawiali scenki z Powstania Warszawskiego wzorowane
na książce Henryka Chmielewskiego, przepięknie wykonywali piosenki o Warszawie, tańczyli w rytm irlandzkich
melodii, grali na skrzypcach, doskonale recytowali.
Nasza szkoła to nie tylko utalentowani uczniowie, ale
również uzdolnieni muzycznie nauczyciele. Można się było
o tym przekonać w czasie uroczystości, gdy chór pedagogów
którzy na czele z panią dyrektor i przy wtórze publiczności,
wykonał utwór „50 lat minęło…”
Po uroczystościach na sali gimnastycznej ksiądz biskup
dokonał poświęcenia, a burmistrz uroczystego odsłonięcia
pamiątkowej tablicy ufundowanej z okazji wspaniałej
rocznicy.
Po części oﬁcjalnej na gości i gospodarzy czekał pyszny,
urodzinowy tort i poczęstunek. W tym samym czasie zaproszeni mogli podziwiać wystawy prac naszych uczniów - „Jest
Warszawa, po prostu jest”, „Czy nas jeszcze pamiętasz?”,
a także galerię zdjęć oraz kroniki szkolne.

Scenki z Powstania warszawskiego w wykonaniu uczniiów

Folklor warszawski w wykonaniu uczniów
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Dnia 30 września 2009 r. w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie obchodziliśmy wyjątkową rocznicę: 50-lecie istnienia szkoły
w budynku przy ulicy Malowniczej 31. Tę uroczystość
poprzedził udział 6-osobowej drużyny nauczycieli naszej
placówki w sztafecie maratońskiej Ekiden, która odbyła się
w sobotę 26 września, w przeddzień 31 Maratonu Warszawskiego.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji
dawnych pracowników, uczniów i rodziców, celebrowana
w kościele Św. Franciszka z Asyżu w dniu 29 września,
przez proboszcza paraﬁi, ks. Władysława Nowickiego.
W dniu głównych obchodów święta, kilka minut
po godzinie 10:00, zgromadzonych gości powitała pani
dyrektor Iwona Krupińska. Wśród zaproszonych nie zabrakło
przedstawicieli władz Dzielnicy Włochy: Zarządu Dzielnicy
z Burmistrzem Michałem Wąsowiczem na czele, Rady Dzielnicy Włochy z Przewodniczącym Rady, panem Andrzejem
Krupińskim, a także Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
duszpasterzy z paraﬁi św. Franciszka z Asyżu, dyrektorów
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli oraz wspierających
instytucji z naszej Dzielnicy, przedstawicieli 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” , a także byłych pracowników szkoły.
Swoją obecnością zaszczycił nas także ksiądz biskup
Tadeusz Pikus, który z okazji tak ważnej rocznicy wygłosił
słowo boże skierowane do społeczności szkolnej. Natomiast
Burmistrz Dzielnicy Włochy uhonorował nagrodami najbardziej zasłużonych nauczycieli naszej szkoły: panią dyrektor
Iwonę Krupińską, wieloletniego wicedyrektora szkoły, panią
Barbarę Wasielewską oraz lidera kształcenia zintegrowanego,
panią Ewę Dmowską. Następnie wizytator kuratorium
odczytała list z życzeniami od Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Miłym akcentem było wystąpienie emerytowanej
nauczycielki szkoły, pani Alicji Dobrowolskiej, która 50 lat
temu, 1 września 1959 roku, bezpośrednio uczestniczyła
w inauguracyjnym rozpoczęciu roku szkolnego.
Życzenia dla społeczności szkolnej przekazali również
„Garłuchowcy”. Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, były żołnierz „Garłucha” i twórca komiksu z przy-

Papcio Chmiel z legitymacją szkolną
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Nauczyciele z Malowniczej
pobiegli maraton!!!

Uroczystość 50-lecia zgromadziła wiele osób bezpośrednio związanych ze szkołą. Jednym pozwoliła głębiej
poznać historię placówki, jej charakter i osiągnięcia, innym
- z sentymentem powrócić w mury szkoły, w której spędzili
większość swojego szkolnego bądź zawodowego życia.
Mamy nadzieję, że motto towarzyszące obchodom
50-lecia szkoły na długo pozostanie w naszej pamięci:
„By czas nie zaćmił i niepamięć”.
Karolina Miller
Iwona Dobrowolska
SP nr 87

fot. arch szkoły.

Dostojni goście naszej uroczystości

Z
okazji
50-lecia
Szkoły
Podstawowej
nr 87 przy ul. Malowniczej drużyna nauczycieli
w y s t a r t o w a ł a
w V Sztafecie Maratońskiej EKIDEN.
EKIDEN to sześcioosobowa sztafeta, która
łącznie pokonuje dystans równy długości maratonu 42 km
i 195 m. Organizowany od pięciu lat, w przeddzień
Maratonu Warszawskiego, stał się wielkim biegiem, w którym uczestniczy około 200 drużyn. I właśnie w ten nietypowy
sposób nauczyciele z Malowniczej postanowili uczcić święto
szkoły.
W dniu 26.09.2009 r., o godzinie 9.30 na starcie EKIDENU
na Krakowskim Przedmieściu stawili się: Paweł Mączyński
- dystans 10 km, Anna Klimko-Sztolcman - dystans 10 km,
Anna Gałan - dystans 5 km, Anna Janicka - dystans 5 km,
Karolina Miller - dystans 5 km oraz Anna Synowska - dystans
7,195 km.
Kiedy powstał w naszych głowach ten nietypowy
pomysł, wszyscy mieli mnóstwo wątpliwości: „czy damy
radę?, amatorzy kontra mistrzowie i profesjonaliści – to nie
może się udać!!!, to nie ma sensu!!!, nie zmieścimy się nawet

Grono pedagogiczne w rytm „50 lat minęło”

w limicie czasu”. Pomimo „czarnych myśli”, już w czasie
wakacji rozpoczęliśmy treningi. Przez dwa miesiące walczyliśmy z własnym lenistwem, słabą kondycją, strachem
i brakiem czasu.
Razem z drużyną, na START przybyli inni nauczyciele, aby
dodawać otuchy i zagrzewać nas do walki – reprezentowaliśmy przecież naszą SZKOŁĘ!!!
Drużyna nasza przebiegła 42 i 195 kilometrów mieszcząc
się w wyznaczonym przez organizatorów czasie. Niemal
każdy z nas ustanowił swój rekord życiowy. TO BYŁ
WIELKI SUKCES!!!
Mam nadzieję, że nasza mobilizacja pobudziła sportowego
ducha wśród społeczności Szkoły na Malowniczej.
Pamiątkowa tablica

Anna Klimko-Sztolcman
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Wycieczka na lotnisko

Co?
Gdzie?
Kiedy?
Kalendarium wydarzeń kulturalnych
oferowanych przez DK Włochy
i Bibliotekę Publiczną.
1-7.11 – GALERIA CZYNNA – Małgorzata Piotrowska
– wystawa pt. „Jesień” (malarstwo)
Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27

Dnia 17 września 2009 roku grupa starszaków, wraz z opiekunami, udała się na wycieczkę na lotnisko OKĘCIE.
36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego otworzył swe
gościnne progi dla przedszkolaków, które mogły zobaczyć
wreszcie na własne oczy lotnisko „od kuchni”.
Zwiedzanie zaczęło się od Sali Tradycji upamiętniającej
różne wydarzenia historyczne, związane np. z wizytami Ojca
Św. Jana Pawła II w Polsce
Duże zainteresowanie (nie tylko dzieci) wzbudziła piękna
makieta lotniska, a jeszcze większe – samoloty, do których
można było wejść. Niecodzienna to „gratka” siedzieć w samolocie, którym podróżuje sam Pan Prezydent!
Szeroko otwarte oczy i „nastawione na odbiór” uszy
chłonęły wszystko dookoła. To była bardzo interesująca i pouczająca wycieczka. Dziękujemy lotnikom!
Halina Figura
nauczycielka, P nr 78
ul. Radarowa 4A

3.11, godz. 16 - Autorski wieczór poetycki Małgorzaty
Krasowskiej – Gajownik "Ogrody moich marzeń".
Wiersze autorki zdobywały uznanie i nagrody w tematycznych konkursach poetyckich. Autorka pisze od
dziecka i choć jej styl ulega pewnym modyﬁkacjom, pozostaje wierna klasycznej poezji rymowanej. Program
został podzielony na cztery części: "Ogrody moich marzeń" I i II (wiersze reﬂeksyjne, miłosne i inne), "Wariacje na tematy polskie" (wiersze satyryczne), "Gloria
Victis" (wiersze o tematyce narodowej). Poszczególne
części wieczoru przedzielone będą piosenkami, do których muzykę skomponowała również autorka wierszy.
Wstęp wolny.
Klub „Rybnicka” ul. Rybnicka 25
8.11, godz. 18:00 – ŚMIECHOTERAPIA - Wystąpi Waldemar Ochnia – świetny parodysta, znany m.in.
z „Rozmów w tłoku” w programie Szymon Majewski
Show!
Swą karierę zaczynał w pamiętnym radiowym
„Podwieczorku przy mikrofonie”. Potem jego głos
można było usłyszeć w niezapomnianym telewizyjnym
„Polskim Zoo”, pojawiał się w programie Tadeusza
Drozdy „Dyżurny Satyryk Kraju” oraz w wielu innych
satyrycznych programach radiowych i telewizyjnych.
Waldemar Ochnia występuje także na scenie i dzięki
temu będzie naszym gościem.
Prowadzenie - Andrzej Pawlukiewicz
Wstęp wolny.
Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27

fot. arch. przedszkola N 78

8.11, godz. 12:15 - Bajka pt.„ Koziołek Niematołek”,
o poprawnej polszczyźnie.
Koziołek mówi bardzo niewyraźnie i niepoprawnie
dobiera słowa, przez co nie może porozumieć się z otoczeniem. Sowa uczy go poprawnej wymowy i dobierania
właściwych słów. Piosenki związane tematycznie
z rozgrywającą się akcją są także pretekstem do ćwiczeń
dykcyjnych. Wstęp 5 zł.
Klub „Rybnicka” ul. Rybnicka 25
10
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10.11, godz. 16:00 - Koncert w wykonaniu zespołu
„Sekret” dla Klubu Seniora. Wstęp wolny.
Klub „Rybnicka”, ul. Rybnicka 25
11.11, godz. 17:00 - Koncert Orkiestry i Chóru
Zespołu MAZOWSZE
Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a
13-29.11 - Wystawa Piotra Kołakowskiego – „Cztery pory
roku” – malarstwo
Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27
14.11, godz. 18:00 – Barbara Dziekan i Jej Goście…
Bogna Kicińska JAZZ PROJECT; Bogna Kicińska –
wokal, Mateusz Smoczyński – skrzypce, Kuba Cichocki –
pianino, Wojtek Traczyk- kontrabas, Michał Bryndal - perkusja
Bogna Kicińska-absolwentka Akademii Muzycznej w
Katowicach m.in. laureatka Międzynarodowych Spotkań
Jazzowych –Zamośc’2005, Nadzieja Warszawy ‘2007, laureatka Konkursu Standardów Jazzowych ‘Siedlce ‘2009.
Wstęp wolny
Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27
15.11, godz. 12:30 - Widowisko z cyklu „Baju Baj”
pt. „Zuzia w krainie czarów” w wykonaniu aktorów Teatru
Forma.
Zuzia pewnego dnia postanawia nie iść do szkoły za to
traﬁa do czarodziejskiej krainy. Czy wszystkie przygody i
niespodzianki, które ją spotkają będą miłe ?
Wstęp 5 zł.
Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27
16.11, godz. 17:30 - „Smaki Japonii – spotkanie z kuchnią
japońską” z cyklu „Kulturowe regiony świata – literatura,
sztuka, religia, obyczaje”
Czytelnia Naukowa nr VI, ul. Chrościckiego 2
17.11 - VI Warszawski Konkurs SAVOIR-VIVRE „Obycie
umila życie” –
PÓŁFINAŁ: godz. 10 (Szkoły Podstawowe i Gimnazja),
godz. 13:00 (Szkoły Ponadgimnazjalne i studenci);
FINAŁ - 24.11
Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a
20.11, godz.17:00 – „Senior w banku” - spotkanie
Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
20.11, godz.17:30 - „Włochy pod Warszawą” – kolejne z
cyklu spotkań, poświęconych tradycji Dzielnicy Włochy
Czytelnia Naukowa nr VI, ul. Chrościcickiego 2

24.11, godz. 16:00 - Program z cyklu –„ Taneczne Kawiarenki” dla Klubu Seniora i osób z zewnątrz. Choreograf
i eksperci zabiorą gości w podróż w czasie i po różnych
stylach tańca. W kawiarnianej atmosferze będzie można
powspominać dawne czasy. W programie: informacje
i rozmowy o epoce, wspólny taniec i śpiew w duchu przedstawionego okresu.
Klub „Rybnicka”, ul. Rybnicka 25
24.11, g. 18:00 - „Japońskie święta i festiwale”
Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
26 i 27.11 - VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Seniorów „TerazMy”
Klub „Ikar”, Al. Krakowska 110/114

„Fryderyku! Wróć do Warszawy!”
- konkurs na plakat
Miasto st. Warszawa oraz Galeria Plakatu AMS do
16 listopada oczekują na prace konkursowe, których celem
będzie promowanie wiedzy o związkach Fryderyka Chopina
z Warszawą.
Konkurs ma charakter otwarty. Chętni do wzięcia w nim
udziału powinni stworzyć projekt plakatu, który nawiązywałby do więzi kompozytora z naszym miastem. Chopin
przyjechał z rodzicami do Warszawy mając zaledwie kilka
miesięcy, spędził w nim połowę swojego życia. Tu mieszkał,
uczył się w najlepszych ówczesnych szkołach, koncertował,
tu ukształtował się jako artysta. Najlepszym dowodem
na przywiązanie Chopina do Warszawy jest ostatnia wola
artysty złożenia jego serca właśnie w mieście młodości.
Organizatorzy konkursu chcą przypomnieć Fryderyka jako
młodego chłopca, podobnego do współczesnych rówieśników.
Prace oceniane przez jury w ﬁnale zostaną zaprezentowane podczas plenerowej wystawy pokonkursowej, którą
będzie można oglądać od 30 listopada do 15 grudnia 2009
r. na Krakowskim Przedmieściu. Zwycięski plakat będzie
eksponowany na nośnikach typu citylight w całej Polsce.
Dziewiąta edycja konkursu Galerii Plakatu AMS odbywa
się pod honorowym patronatem Biura Obchodów Chopin
2010 oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
Informacje o konkursie „Fryderyku! Wróć do Warszawy!”
i pełny tekst regulaminu znajdują się na stronie internetowej
www.galeria.ams.com.pl
www.um.warszawa.pl

Nr 9 (40) listopad 2009

11

historia

Na naukę nigdy nie jest za późno!
„Głód wiedzy ma, jak się zdaje, skromne zalety, jeśli
chodzi o zapobieganie nudzie. Bo nowa nierówność (...) nie
polega na tym, że jedni są zdolni, inni tępi, jedni pracowici,
inni leniwi, bo wszystkich można nauczyć pisać i czytać,
i przepchać jako tako przez szkoły. Nierówność polega na
tym, że tylko bardzo nieliczni potraﬁą żyć bez nudy. Samodzielna organizacja własnego, zupełnie wolnego czasu
wymaga szczególnej żarliwości twórczej, która popycha do
stawiania sobie celów i narzucania sobie dyscypliny, tak
żeby zbliżać się do tych celów dzień po dniu” – takie
„Widzenia nad Zatoką San Francisco” miał Czesław Miłosz.
A ja myślę, że trudno o szczęśliwszy cytat, by oddać ideę
funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Domu
Kultury Włochy. Zresztą nie tylko tego uniwersytetu, ale
wszystkich tego typu placówek. Ale że bliższa koszula ciału
– z przyjemnością odnoszę ten cytat do Uniwersytetu
z naszej dzielnicy, z Włoch, który 11 października zainaugurował czwarty rok swojej działalności.
Obecny na inauguracji burmistrz Michał Wąsowicz podpisał się pod tym cytatem z naszego polskiego noblisty
obiema rękami - właśnie tej „żarliwości twórczej„ życząc
słuchaczom. A tej nie brakuje, bo to przecież z potrzeb
słuchaczy wynika program zajęć i wykładów, organizowanych przez Uniwersytet. O dobre rozpoznanie tych potrzeb
dba od początku założycielka i dyrektor tej prężnej placówki
kulturalnej i edukacyjnej, Małgorzata Ustaborowicz, organizatorka – jakże udanej – wycieczki słuchaczy Uniwersytetu
do kilku krajów Unii Europejskiej. To sami słuchacze,
zachęceni wykładami red. Barbary Sieradzkiej, dotyczącymi
funkcjonowania instytucji unijnych wystąpili z inicjatywą
odbycia takiej podróży. Amsterdam, Bruksela (spotkania
z polskimi europarlamentarzystami w brukselskiej siedzibie
Parlamentu Europejskiego), Brugia, gdzie mieści się campus
Kolegium Europejskiego, ale także Luksemburg, Ostenda
i Paryż. Tyle wrażeń i wiedzy, biorącej się z doświadczenia
Europy osobiście, własnymi oczyma, że aż żal, iż ograniczona objętość publikacji pozwala mi jedynie zapewnić
Państwa: było warto i, być może, ciąg dalszy podróży
po Europie nastąpi. Tym bardziej, że w tegorocznym programie wykładów nie zabraknie tematyki unijnej. W ramach
konwersatorium „Polska i świat współczesny” organizowane
są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin naszego
życia społecznego, politycznego, gospodarczego, którzy podzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą w danych obszarach
Październik 2009.
Człowieku. pamiętaj Człowieku !
Nieważne w jakim jesteś wieku.
Najlepiej jednak, by był to Wiek Trzeci,
W nim bowiem życie najprzyjemniej
Ci przeleci !

Dlatego, że Ci się chciało
Być zdrowym, sprawnym i radosnym.
Więc „Trzeciowiekowcy” – pamiętajmy:
Żyjmy intensywnie, często się śmiejmy,
A starości się nie dajmy !

Bo pomyśl tylko co możesz
W Trzecim Wieku – Człowieku ?
Możesz się kształcić,
Możesz tańczyć i śpiewać,
Możesz ćwiczyć umysł i ciało,
12

tematycznych i odpowiedzą na zadawane im pytania. Ale nie
zabraknie też innych form zajęć, takich jak różnego rodzaju
warsztaty twórcze dla tych, którzy chcą wyżywać się malarsko, malować witraże, batiki, chcą tkać, zdradzają zamiłowanie do innych form działań artystycznych.
Jest też coś dla miłośników informatyki, języków obcych
(lektoraty z angielskiego), jest klub literacki – dla tych,
którzy lubią literaturę, chcą o niej dyskutować i dowiedzieć
się czegoś nowego. Jest klub teatralny.
Nie dbamy jedynie o ducha, ale również o własne ciało.
Dbamy o zdrowie i sprawność ﬁzyczną, dlatego słuchaczom
proponujemy udział w zajęciach gimnastycznych. U nas
nuda nikomu nie grozi – tym bardziej, że uniwersytet nawiązał współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie,
gdzie wykładom towarzyszy zwiedzanie siedziby polskich
królów (a do oglądania jest więcej niż mogłoby się wydawać). Planowane są wizyty w teatrach stolicy, odwiedzanie
galerii, wycieczki po Polsce i wyjazdy za granicę.
Tyle się mówi o walce ze zjawiskiem wykluczenia
społecznego - bo nie wszystkich stać na to aby z własnej kieszeni ﬁnansować swoje potrzeby – choćby w dziedzinie edukacji. Tym bardziej cenimy wszelkie inicjatywy burmistrza
Michała Wąsowicza, które - wspierając uniwersytet – zapobiegają takiemu właśnie wykluczeniu. I mimo konieczności
oglądania każdej złotówki wydawanej z publicznej kasy - na
uniwersytet tych złotówek nie może zabraknąć. Podobnie jak
nie może tej placówce zabraknąć dobrych organizatorów –
a tu, raz jeszcze, podziękowania i dla burmistrza i dla dyr.
Małgorzaty Ustaborowicz, bo gdyby w tym tandemie nie
było dobrego współdziałania, to w trudnych dla budżetu czasach wielu inicjatyw nie udałoby się po prostu zrealizować.
Czasem trzeba na łamach lokalnej prasy pochwalić kogoś
publicznie - nie dla chwalenia, ale dla wskazania dobrych
przykładów działania na rzecz społeczności lokalnej.
Takiego działania, które pomniejsza liczbę obywateli, którzy
dla instytucji państwa są najbardziej kosztowni: dla ludzi niewykształconych i dla frustratów. Nieszczęśliwie, często
bywa tak, że jedno z drugim chodzi w parze. Raz jeszcze
zatem – na początku tego roku akademickiego - trzymajmy
kciuki za uniwersytet. A jego słuchaczom – ludziom
wyjątkowym, należącym do nielicznej grupy, potraﬁących
przeciwstawić się nudzie – życzymy wytrwałości. Oby tak
do końca świata i o jeden dzień dłużej.
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Radujmy się także z tego, że
W zegarze, który zawieźliśmy
do Brukseli,
Polskie wskazówki
odmierzają teraz godziny

Maria Wodzyńska

Naszej przynależności
Do Europejskiej Rodziny.
Więc cieszmy i śmiejmy się
Hi – hi, ha –ha, He – he –he,
A co dalej ?
Niech dalej żyje
Uniwersytet O –KĘ – CIE !!!
wiersz p. Danusi uczestniczki
Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dawno, dawno temu... na Okęciu i we Włochach (7)

Honorowi obywatele Włoch:
J. Piłsudski
i E. Rydz-Śmigły
Niespełna 80 lat temu władze gminy Włochy przyjęły, jak
to podkreślono „doniosłą uchwałę”. Nie wiem, czy uchwała
istotnie była tak doniosła, pewne jednak, że dziś o niej niemal
nikt nie pamięta. W rocznicę uzyskania niepodległości na
specjalnym uroczystym posiedzeniu Rady Gminy odbytym
w dniu 11 listopada 1930 r. „W uznaniu zasług położonych
przy budowie Państwa Polskiego przez marszałka Józefa
Piłsudskiego, niestrudzonego Bojownika Niepodległości,
zwycięskiego wodza Armii Polskiej, postanowiono nadać mu
tytuł: Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Włochy.”
Nie trzeba dodawać, że uchwała przeszła jednogłośnie i nie
słychać było, aby ktoś z włochowian przeciw niej protestował. Nic w tym dziwnego, bo w wyborach parlamentarnych
tegoż właśnie 1930 r. społeczność Włoch zdecydowanie
poparła obóz sanacyjny (ok. 80% głosów).
Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu, postanowiono
przemianować ulicę Jelonkowską (dziś Globusowa) na
ul. J. Piłsudskiego, ul. Pruszkowską (dziś Świerszcza)
na ul. 11 listopada, a ul. Potrzask (Pana Tadeusza) na
ul. Legionów. Powołano też komitet budowy popiersia
J. Piłsudskiego, oraz postanowiono ufundować dla dwóch
wzorowych uczniów stypendia imienia wielkiego marszałka,
teraz także „honorowego obywatela Włoch”.
Jakby tego wszystkiego było mało uchwalono, że „Honorowe obywatelstwo Włoch będzie potwierdzone stosownym
dyplomem autorstwa artysty Kuźmińskiego”. Kuźmiński tani
nie był i za dyplom zawinszował sobie 200 zł. Gmina bez
oporu zapłaciła, choć jak Polska długa i szeroka, zaczął się
już na dobre kryzys gospodarczy. Czy było warto?
Wątpliwe, czy Józef Piłsudski dostrzegł poświęcenie
i miłość włochowian. W tym czasie był już posiadaczem
kilkuset „honorowych obywatelstw” miast i wsi z całej
Polski. Wątpliwe, czy dostrzegł uroki dyplomu namalowanego za 200 zł., bo w czasie gdy „dzieło artysty Kuźmińskiego” powstało, marszałek popłynął na sławne wakacje
na Maderze, gdzie odpoczywał aż do wiosny 1931 r.
Ci którzy, czytają o przeszłości, wiedzą, że „historia lubi
się powtarzać”. W przypadku „honorowego obywatelstwa
Włoch” powtórzyła się bardzo szybko. Oto bowiem, w dniu
11 listopada 1938 r. w XX rocznicę uzyskania niepodległości
podjęto kolejną „doniosłą uchwałę”, tym razem „o nadaniu
honorowego obywatelstwa gminy Włochy, marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu, a to w uznaniu olbrzymich
zasług dla podniesienia potęgi Armii Polskiej i wzmocnienie
stanowiska mocarstwowego Polski”.
Być może uzasadnienie nadania drugiego tytułu „Pierwszego Obywatela Włoch” nie wszystkich przekonała, bo
na 19 radnych 3 było na uroczystym posiedzeniu nieobecnych. Możliwe, że właśnie dlatego argumentację wzmocniono, i po słowach o mocarstwowym stanowisku Polski
dodano: „…oraz w podzięce za odzyskanie prastarej ziemi
piastowskiej”. Nie wiem czy wszyscy czytelnicy dobrze

SP 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Cietrzewia

kojarzą, o jakie to „piastowskie ziemie” chodziło? Przypomnę więc, że o Zaolzie, które półtora miesiąca wcześniej
„przyłączono do macierzy”.
Jednocześnie z przegłosowaniem „doniosłej uchwały”
zmieniono nazwę ulicy Sieradzkiej (dziś ul. Potrzebna)
na ul. Marszałka E. Rydza Śmigłego, a koszty tych operacji
tym razem oszacowano na 100 zł.
Nie minęło 10 lat, gdy historia zatoczyła koło. Nowi
komunistyczni włodarze „jednogłośnie” przemianowali
ul. Rydza-Śmigłego (dawniej Sieradzką) na al. Stalina,
ul. Cienistą na ul. 1 Maja, a ul. Majewskiego (dziś Śląska)
na Marszałka Roli-Żymierskiego. Czy wydarzenia te sprzed
wojny i te dziejące się u progu stalinowskich czasów
są porównywalne? Tylko do pewnego stopnia! Bo choć
uchwały przedwojennych radnych dziś mogą śmieszyć swą
czołobitnością, to były one odbiciem stanów umysłów większości włochowian. Dodajmy także, że radni z lat trzydziestych byli wybrani w mniej więcej demokratycznych
wyborach samorządowych. Radnych, którzy w 1945 przemianowali ul. Sieradzką na al. Stalina nikt nie wybrał. Sami
się wybrali i nie zważali na to, czy generalissimus jest
faktycznie ulubieńcem włochowian.
Robert Gawkowski

Uwaga emeryci i renciści
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Dzielnicy Włochy wydaje
zaświadczenia uprawniające
do ulgowych przejazdów PKP w siedzibie
Związku, al. Krakowska 116,
w każdy wtorek w godz. 12.00 – 15.00 i każdy
czwartek w godz. 14.00-17.00.
Prosimy o przyjście
z legitymacją emeryta – rencisty.
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harcerze

Zaczęło się w 1931 roku.

„Przegląd Podmiejski”, nr 10, 10 czerwca 1933 r.
Zlot Harcerski
Podczas Zielonych Świąt odbył się zlot hufców harcerskich
Chorągwi Mazowieckiej , 4 bm. w Pruszkowie, 5 bm. we
Włochach. W zlocie brały udział drużyny harcerskie ze Skierniewic, Żyrardowa, Grodziska, Pruszkowa i Włoch. Zlot był
organizowany przez komendę Chorągwi Mazowieckiej.
Przyjęciem harcerzy we Włochach zajął się miejscowy
Międzyorganizacyjny Komitet, w skład którego wchodzą
przedstawiciele organizacyj społecznych, szkolnictwa, opiek
szkolnych, działających na terenie Włoch. W porozumieniu
z Komendą Chorągwi, komitet opracował program zlotu we
Włochach. Program ten przewidywał ćwiczenia w terenie
i marsz na szlaku Pruszków – Włochy, nabożeństwo, deﬁladę
drużyn, zabawy harcerskie i rozgrywki sportowe, zabawę w
parku, rozdanie nagród zwycięskim drużynom i rozjazd.
Ze składek dobrowolnych, zebranych na wniosek
p. A. Komosy śród członków Komitetu, ufundowano puchar,
jako nagrodę przechodnią, za marsz Pruszków – Włochy, oraz
trzy dyplomy za inne rozgrywki sportowe. Całość zlotu
we Włochach sﬁnansowano z pieniędzy, zadeklarowanych
przez poszczególne organizacje i instytucje, mające swych
przedstawicieli w Komitecie. Dochód z zabawy parkowej
zdecydowano obrócić na letni obóz harcerski drużyny
włochowskiej. Zlot zaszczycił swą obecnością p. Radwański,
inspektor szkolny pow. warszawskiego, który w miłych
słowach witał „rycerzyków harcerzy”.

Na wycieczce w Bukareszcie, 1937 r.
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Harcerze ze 136 MDH - najstarszej włochowskiej drużyny, Włochy 1933 r.

fot. arch. harcerstwa

Pierwsza drużyna harcerska, zwana wówczas drużyna
skautową, została zorganizowana w 1910 roku we Lwowie,
a więc wtedy, gdy na terenie obecnych Włoch rosły jeszcze
ziemniaki i szumiały łany zbóż.
Do Włoch harcerstwo dotarło dopiero w 1931 roku – rozpoczęły działalność drużyny męskie i żeńskie, a nieco później
także zuchowe. Ruch harcerski cieszył się wówczas sympatią
społeczeństwa i poparciem władz państwowych, co sprzyjało
szybkiemu rozwojowi drużyn. Najwcześniej powstała 136
Mazowiecka Drużyna Harcerzy. Numer ten nosi dotychczas
Szczep Drużyn Harcerskich i zuchowych we Włochach przy
ulicy Cietrzewia.
O aktywności włochowskiego harcerstwa w początkowym
okresie jego istnienia może świadczyć fakt powierzenia
mu zorganizowania zlotu w 1933 roku. Z pomocą w organizowaniu tej imprezy przyszli dorośli mieszańcy Włoch,
o czym świadczy artykuł w Przeglądzie Podmiejskim z
czerwca 1933 roku. Treść jego zamieszczamy poniżej.

Harcerze ze 136 MDH na kursie harcerskim w okolicach Płocka, 1935 r.

Komitetowi udało się dość sprężyście i efektownie
zorganizować ten zlot.
Sfatygowanym dość forsownym, jak na młodziutkie
mięśnie, marszem z Pruszkowa do Włoch harcerzom
komitet dostarczył trzykrotnego posiłku. Wypada tu z należnem uznaniem podkreślić ogrom pracy, jaką w części
gospodarczej zlotu wykonały nasze panie z miejscowego
Oddziału Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Panie
te w swe delikatne, ale, jak się okazuje silne rączki wzięły
poważny trud krzepienia młodych ciał miłych zuchów, gdy
reszta przedstawicieli miejscowego społeczeństwa swym
udziałem w imprezie, starała się krzepić ich na duchu, wykazując żywe zainteresowanie praca harcerską. Na zakończenie w imieniu Komitetu wyrażam gorące podziękowanie
organizacjom i instytucjom, które przez oﬁary pieniężne i
prace swych delegatów pomogły zamierzony cel osiągnąć,
serdecznie dziękuję ks. Andruszkiewiczowi za zorganizowanie nabożeństwa w specjalnie wygodnych warunkach.
Z uwagi na szczupłość miejsca nie mogę podać
szczegółowych wyników harcerskich zawodów sportowych
podczas zlotu, nadmienię tylko iż nasza drużyna zdobyła
kilka cennych nagród w poszczególnych konkurencjach.
F. Żebrowski
Przewodniczący Międzyorganizacyjnego Komitetu we Włochach

Zbiórka drużyny ze szkoły przy ul. Sieradzkiej
(obecnie Potrzebna), Włochy, 1937 r.

Harcerki ze szkoły przy ul. Sieradzkiej
na obozie koło Kielc, 1937 r.

komunikat

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24,
02-272 Warszawa
tel. (022) 846 82 38
pn. 16.00 - 20.30; wt. i czw. 8.00 - 12.00
śr. 16.00 - 20.00; pt. 12.30 - 20.30
Bezpłatna pomoc specjalistyczna dla osób będących w
trudnej sytuacji życiowej: psycholog, prawnik, terapeuta
uzależnień, edukator HIV / AIDS

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24,
02-272 Warszawa
tel. (022) 846 82 38
wt. 16.00 - 18.00
Motywowanie do leczenia osób nadużywających alkohol
oraz osób współuzależnionych, podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.
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