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Kryzys może być Miejskim rowerem po Włochach
Koniec zimy to dla wielu warszawiaków nie tylko długo oczekiszansą!
Dużo mówi się o tym, że rok 2013 będzie
wyjątkowo „kryzysowy”. Patrząc na prognozy, statystyki i budżety, w tym środki
jakimi na ten rok dysponuje Dzielnica
Włochy, trudno nie zgodzi się z tymi posępnymi przewidywaniami. Jednak nawet
w trudnych sytuacjach można szukać
przysłowiowej „drugiej strony medalu”.
Wszak kryzysy czy rodzinne, czy zawodowe
są w życiu nieuniknione, a zdarzają się również w latach dobrobytu. Na nieszczęściach
świat się nie kończy, a z trudnych doświadczeń możemy wyjść zwycięsko. Problem
w tym, że większość z nas nie potrafi kryzysów wykorzystać jako szansy i skupia się
wyłącznie na rozpamiętywaniu trudności.
Właśnie dlatego w redakcji naszej gazety zrodził się pomysł, żeby na ten „kryzysowy rok
2013” dać naszym czytelnikom praktyczny
prezent, który pomógłby w zmaganiach
z prozą życia. Właśnie dlatego poprosiliśmy
dwóch psychologów (braci) pracujących
w naszej dzielnicy o przygotowanie artykułów poruszających różne zagadnienia psychologiczne. We wszystkich tegorocznych
numerach pisma znajdą Państwo wskazówki
jak radzić sobie w różnych sytuacjach rodzinnych, zawodowych, czy z samym sobą.
Mając nadzieję, że zamieszczone teksty
pomogą Państwu „rosnąć” zachęcamy do
zachowywania kolejnych wydań naszej
„Gazety pomocnej”, z której po roku powstanie domowy mini- poradnik psychologiczny.

wana zmiana temperatury, ale również początek sezonu rowerowego. W tym roku na miłośników dwóch kółek czekać będzie
ponad 150 stacji roweru miejskiego. Pięć z nich zostanie ulokowanych w Dzielnicy Włochy.

Veturilo w języku esperanto oznacza
pojazd. W Warszawie Veturilo to po prostu
system rowerów miejskich, który od sierpnia 2012 rok podbija serca mieszkańców
Stolicy. Wprowadzenie systemu stacji
rowerowych, przy których można wypożyczyć miejski jednoślad koordynuje
Zarząd Transportu Miejskiego. Wykonawcą jest firma Nextbike, która z powodzeniem realizuje podobne zlecenia w
innych polskich miastach oraz za naszą zachodnią granicą.

Powyższą statystykę już wkrótce będą
mogli podnosić również Ci mieszkańcy
Dzielnicy Włochy, którym korzystanie
z miejskich rowerów w centrum Stolicy nie
było specjalnie po drodze.
Na wiosnę w całej Warszawie będzie
już ponad 150 stacji miejskich jednośladów, a przy nich 2,5 tysiąca pojazdów. Pięć
stacji znajdzie się również w naszej dzielnicy. Wyznaczenie miejsc, w których
miałby się znajdować nie było łatwym
zadaniem.

Według zamysłu twórców rowerowej sieci,
ma ona na celu odciążenie komunikacji
miejskiej i zachęcenie do wyboru bardziej
ekologicznego i ekonomicznego środka
transportu. Pierwsze dwadzieścia minut
jazdy po Warszawie z Veturilo jest za
darmo. Jest to transport nie tylko tańszy
i zdrowszy, ale przede wszystkim szybszy.
Dowodem na skuteczność tego systemu
jest liczba wypożyczeń. Tylko w sierpniu
ubiegłego roku rowery wypożyczano aż
100 tysięcy razy.

Początkowo planowano zorganizować
konsultacje społeczne, w których zapytano
by mieszkańców gdzie ich zdaniem powinny znajdować się wypożyczalnie rowerów. Bardzo szybko okazało się jednak, że
pięć stacji to zbyt mała liczba aby można
ją było dowolnie rozlokować w dzielnicy.
Według ekspertów z ZTM stacje muszą
być tak rozłożone względem siebie, żeby
stanowiły spójną sieć, a równocześnie zachowały komunikację z wypożyczalniami
na Ochocie czy Bemowie.

fot. ZTM
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Tydzień
Czystości Wód
19 sierpnia 2012 roku Grupa
Eksplorująca Podwarszawskie
Nurkowiska zanurkowała
w Gliniance Cietrzewia.
Ubiegłoroczna sierpniowa aura dopisała, a
na miejscu zjawiło się ponad 10 płetwonurków chętnych, aby wziąć udział w podwodnym rekonesansie przed planowaną
na kwiecień 2013 r. akcją sprzątania
z okazji Tygodnia Czystości Wód.
Warunki do nurkowania okazały się dobre.
Do głębokości 4-5 metrów widoczność
sięgała maksymalnie do 1 metra. Od 6-7
metra panował mrok, a widoczność poprawiała się do 2 metrów. Dno zbiornika
jest niczym gąbczasta, czarna pustynia.
Zbiornik w najgłębszym miejscu sięga 9,2
oraz 9,5 metra. Na 4-5 metrze wyraźnie
wyczuwalna jest termoklina z temperaturą
4-6 C.
Penetrując podłoże znaleźliśmy butelki,
puszki, odpady plastikowe oraz opony
samochodowe. To spowodowało, że podjęliśmy decyzję o powrocie na stawy
Cietrzewia w 7 kwietniu 2013 r. i posprzątania go w ramach Tygodnia Czystości Wód.
Więcej informacji z ubiegłorocznej akcji
na www.facebook.com/GEPN.POLSKA

Miejskim rowerem po Włochach
Dokończenie ze str. 1

Stworzenie takiej sieci daje niezwykle
małe możliwości dowolnego lokalizowania
stacji w tak dużej dzielnicy, jaką tworzą
Włochy i Okęcie. Ostatecznie przedstawiciele ZTM i Urzędu Dzielnicy Włochy wyznaczyli pięć lokalizacji, które następnie
zostały zatwierdzone przez radnych dzielnicy. Od wiosny miejski rower wypożyczymy przy: Urzędzie Dzielnicy,
basenie przy ul. Gładkiej, Okęckiej Sali
Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia, stacji
PKP Warszawa Włochy i Rondzie Dudajewa (czyli skrzyżowaniu ul. Popularnej
z Al. Jerozolimskimi).
Dotychczas zaplanowane przez ZTM warszawskie lokalizacje stacji Veturilo sprawdzały się bardzo dobrze. Gdyby jednak
okazało się, że któraś ze stacji nie cieszy
się zbytnim powodzeniem, można bez
większych problemów przestawić ją w
inne miejsce. Taka zmiana nie niesie ze
sobą dużych kosztów, ale wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.
Dodajmy, że system Veturilo na Okęciu
i we Włochach jest finansowany z budżetu
samej dzielnicy, chociaż w części dzielnic
koszty wprowadzenia systemu ponosi
ZTM. W dzielnicach Warszawy, które
uznano za bardziej peryferyjne nie przewi-

dziano wprowadzenie rowerów miejskich.
Mimo stanowiska ZTM niektóre dzielnice
takie jak Włochy czy Białołęka postanowiły poszukać środków we własnych
budżetach. Również niektóre warszawskie
centra biurowe i handlowe podjęły
podobne decyzje i zaangażowały własne
środki.
Cały system Veturlio jest zaplanowany na
najbliższe trzy lata. Po tym czasie kończy
się umowa z obecnym operatorem. Czy
miasto skorzysta z prawa pierwokupu systemu, czy poszuka innego rozwiązania
okaże się w 2016 roku. Pewne jest, że
obecny rok to ostatni dzwonek na wprowadzenie publicznych rowerów do naszej
dzielnicy. Każdy kolejny rok skracałby
amortyzację inwestycji, a co za tym idzie
podnosiłby jej koszt o kilkadziesiąt procent. Zobaczymy czy Veturilo na dobre
wpisze się w krajobraz naszej dzielnicy.
Z pewnością warto wypróbować. Żeby to
zrobić trzeba stworzyć swoje konto na stronie www.veturilo.waw.pl. Zarejestrowanie
wiąże się z wpłatą 10 złotych, z których będzie pobierana opłata za każdą jazdę
dłuższą niż 20 minut. Jeśli jedziemy krócej
wypożyczenie jest darmowe.
red.

Teren parku wokół Stawów Cietrzewia
wynosi 3,91 ha, powierzchnia wody
4,16 ha. Stawy wraz z terenem zieleni
zostały zmodernizowane w 2011 r.
Od strony ul. Zbocze, przy skrzyżowaniu
z ul. Pana Tadeusza znajduje się plac
zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, huśtawkami, karuzelą i piaskownicami. Natomiast u wylotu ul. Tomnickiej utworzono
dla młodzieży i osób dorosłych plac rekreacyjno-sportowy. W całym parku znajduje się łącznie 68 ławeczek.
Ponadto w parku umocniono linię
brzegową, wykonano nowe ścieżki dla
pieszych, pomosty dla wędkarzy, zainstalowano trzy fontanny – aeratory. Wykonano nowe, liczne nasadzenia drzew,
krzewów, bylin i roślin wodnych oraz
założono nowe lub zrekultywowano
większość trawników.
2
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Kamil Jaczyński

Paralotnia zamiast goździków!
8 marca zbliża się nieubłaganie. Co w tym roku panowie
podarują paniom na Dzień Kobiet? Goździk, rajstopy, a może…
lot paralotnią?!
W roli paralotniarzy przeważnie wyobrażamy sobie mężczyzn, ale kobiety w
uprzężach do lekkiego lotnictwa też świetnie się prezentują i potrafią radzić sobie
wyśmienicie. Kto nie wierzy będzie mógł
rozwiać swoje wątpliwości już 9 i 10
marca na warszawskim Okęciu. W tych
dniach przy ul. Gładkiej 18 odbędzie się
Paragiełda 2013, czyli Targi Lotnictwa
Lekkiego organizowane przez Gekon
Glide Club. Hasłem tegorocznej imprezy
jest „Lotniczy Dzień Kobiet”. Przedstawić
marzenia o lataniu i sposób na ich realizację to główne zadanie dziewiątej edycji
Targów. W tym roku zapraszamy szczególnie Panie, z racji ich święta.
Podczas trwającej dwa dni imprezy każdy
znajdzie coś dla siebie. Piloci i przyszli
piloci będą mogli zapoznać się z aktualną
ofertą producentów sprzętu, wysłuchać
wykładów na tematy lotnicze.
Targi są okazją do licznych spotkań, wymiany doświadczeń i wspomnień z przygód w przestworzach. Nie zabraknie też
oferty kursów proponowanych przez różne
ośrodki szkoleniowe. Tradycyjnie odbędzie się konkurs filmowy i wieczór integracyjny dla uczestników i wystawców.
Wyjątkową atrakcją będzie samodzielny

lot szybowcem w specjalnym symulatorze
udostępnionym przez pobliskie liceum lotnicze. Zarówno najmłodszych jak i starszych zapewne zainteresują pokazy zdalnie
sterowanych modeli, jak również pokaz
ratownictwa medycznego. Dodatkowo
na terenie Paragiełdy będzie zorganizowany mobilny punkt Honorowego Krwiodawstwa.
Przygotowano także kilka wystaw fotografii związanych z różnymi formami lotnictwa oraz rolą kobiet w jego historii i
współczesności.
Panie mogą liczyć na atrakcje przygotowane tylko dla nich, specjalne konkursy
oraz możliwość spojrzenia na świat z lotu
ptaka, a dokładnie z podwieszonej kilka
metrów nad ziemią uprzęży paralotniowej.
Dla mniej zainteresowanych tematami lotniczymi organizatorzy przewidzieli pokazy
wizażu oraz stoiska z biżuterią artystyczną.
Na najmłodszych czeka kącik zabaw zorganizowany przez „Mini Misie Przedszkole i Żłobek”.
Paragiełda 2013 objęta jest honorowym
patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy
Miasta Stołecznego Warszawy. Szczegółowe informacje i plan imprezy można
znaleźć na stronie www.paragielda.com.pl

Plan imprezy

Wykłady

Sobota
10.00 - otwarcie
11.00 - pokaz modeli latających
12.00 - konkurs dla pań
12.30 - pokaz ratownictwa
13.30 - konkurs dla pań
14.30 - konkurs
16.00 - pokaz ratownictwa
16.30 - konkurs
18.00 - zakończenie 1-go dnia targów
18.15 - konkurs filmowy
Niedziela
9.00 - otwarcie
11.00 - konkurs
12.30 - 13.30 - konkurs na celność lądowania na symulatorze
13.00 - pokaz ratownictwa
13.30 - konkurs dla pań
15.00 - zakończenie targów

1. Wybrane aspekty obsługi i eksploatacji
napędów PPG.
2. Aktywny pilotaż.
3. Struktura polskiej przestrzeni powietrznej (Podział FIR Warszawa).
4. Pasja latania a niepełnosprawność przeszkoda czy motywacja?
5. Język fotografii ukryty w kadrze.
6. Projekcja filmu „Killing Beauty” oraz
dyskusja o wysokogórskim lataniu.
7. Prelekcja do wystawy zdjęć „Latawcem
po Islandii”.
8. Pogoda w lotnictwie czyli metar i inne
zagadnienia.
9. Tipsy a paralotnia.
10. Jak przygotować się do zawodów PPG
- Polska Liga Motoparalotniowa.

Informacja o nowym
systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi
W lipcu 2013 r. w Warszawie zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania
odpadami. Obowiązek stworzenia systemu
nakładają na nas normy unijne, zgodnie
z którymi państwa członkowskie zobowiązane
są do znacznego ograniczenia ilości odpadów,
składowanych na wysypiskach.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dniem
1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym
za odbiór odpadów od mieszkańców staje się
m.st. Warszawa. Rada Miasta zadecydowała, że
Warszawa przejmie również odpowiedzialność
za odpady komunalne wytwarzane przez
przedsiębiorców.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do przestrzegania zasad dotyczących gospodarowania odpadami, określonych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
m.st. Warszawy dostępnym na stronie
www.bip.warszawa.pl.
Podstawowe obowiązki, jakie muszą wypełnić
właściciele (w przypadku domków jednorodzinnych) lub zarządcy (w przypadku budynków wielorodzinnych) to:
- złożenie deklaracji określającej wysokość
opłaty śmieciowej;
- terminowe uiszczanie obliczonej opłaty;
- zapewnienie odpowiedniego stanu altan
śmietnikowych.
Właściciele, którzy zadeklarują selektywną
zbiórkę odpadów, muszą wywiązywać się
również z tego obowiązku.
Uwaga! Właściciele nieruchomości muszą
pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy
z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim
dniem obowiązywania tych umów powinien
być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca
tego roku, odpady odbierać będą firmy zatrudniane przez miasto. Posiadanie osobnej umowy
nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze
umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
Zgodnie z Regulaminem czystości i porządku
na terenie m.st. Warszawy od 1 lipca 2013 r. odpady powinny być segregowane w podziale na:
- odpady suche – łącznie papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach);
- szkło opakowaniowe (np. słoiki lub butelki);
- odpady zmieszane – pozostałe odpady, których nie uda się posegregować.
Oddzielnie zbierane są odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone z gastronomii,
selektywnie zbierane są bioodpady kuchenne,
a z targowisk bioodpady. Regulamin czystości
i porządku na terenie m.st. Warszawy określa
również organizację odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych typów nieruchomości.
Aktualne informacje na temat zmian będą
dostępne na stronach Urzędu m.st. Warszawy.
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Ruszyła 3.
edycja konkursu
S3KTOR
Jakie inicjatywy pozarządowe
były najlepsze w 2012 roku?
Gry terenowe, turnieje sportowe,
akcje charytatywne, zajęcia
kulturalne czy może jakieś inne?

Centrum Interpretacji Zabytku to nowe miejsce, w którym
zainteresowani historią i architekturą Warszawy znajdą mnóstwo
ciekawych informacji o powstaniu, zniszczeniu i odbudowie
warszawskiej starówki.
Otwarcie Centrum odbyło się 24 stycznia
w odrestaurowanych piwnicach Muzeum,
przy ul. Brzozowej 11/13.
Centrum jest częścią Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W ofercie znajdują się
m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o zniszczeniach wojennych, odbudowie oraz architektach odbudowujących Stare
Miasto. Na razie czynna jest ekspozycja
stała – „Zniszczenie i odbudowa Starego
Miasta”, w lutym rozpoczną się wykłady
o Warszawie.
Centrum będzie miejscem spotkań i wydarzeń związanych z historią i architekturą
Warszawy. Już 18 lutego rozpoczną się poniedziałkowe cykle wykładów poświęconych historii Warszawy, czasom odbudowy,
a także wybranym zagadnieniom z zakresu
architektury. Wśród prowadzących będą
między innymi: Katarzyna Wagner (wykłady
o Warszawie nowożytnej), Michał Krasucki
(cykl Mieszkania XX wieku).
Centrum Interpretacji Zabytku MHW
powstało jako część projektu renowacji
i adaptacji na cele kulturalne staromiejskich
piwnic Warszawy. Projekt obejmował 5 lokalizacji na Starym Mieście: ul. Jezuicką 4,
ul. Boleść 2, Rynek Starego Miasta 2, Rynek
Starego Miasta 28 – 42 i właśnie ul. Brzozową 11/13, przy której znajduje się
Centrum. Stanowi ono początek szlaku
kulturalnego piwnic staromiejskich.
Inwestycja była możliwa dzięki współpracy
z norweskim miastem Bergen i dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W realizacji projektu
brało udział kilka jednostek miejskich Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
jako inicjator, beneficjent i zarządzający
projektem, Stołeczny Zarząd Rozbudowy
Miasta jako inwestor zastępczy. Wsparcia

udzieliły Biuro Funduszy Europejskich
i Biuro Rozwoju Miasta.
Scenariusz merytoryczny wystawy stałej
przygotowały kuratorki Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Zuzanna Sieroszewska, Barbara Hensel – Moszczyńska
i Elżbieta Kamińska. Ekspozycja przedstawia Stare Miasto jako zespół zabytkowy
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Zwiedzający mogą zobaczyć
fragment XIV-wiecznego muru staromiejskiego, dowiedzieć się o losach wybranych
miejsc Starówki i jej mieszkańców
w okresie II wojny światowej. Znacząca
część wystawy została poświęcona czasom
powojennej odbudowy. Wśród wielu
fotografii znajduje się zaaranżowana
z autentycznych obiektów pracownia
architektoniczna z lat 50–60. XX w.
Istotne miejsce zajmują sylwetki osób
biorących udział w odbudowie. Byli to
przede wszystkim architekci, a wśród
nich Piotr Biegański, Jan Zachwatowicz,
Stanisław Żaryn, pracownicy BOS oraz
artyści plastycy.
Autorami projektu architektonicznego
Centrum są Anna i Wojciech Kleinrok oraz
Maciej Sokołowski (pracownia Archistudio),
twórcami grafiki i animacji – Marek i Maciej
Mikulscy. Wystawa jest kombinacją elementów tradycyjnych, statycznych (plansze,
fotografie wielkoformatowe, plany i rysunki)
oraz dynamicznych z wykorzystaniem
technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, przeglądarki zdjęć, animacje
tematyczne).
Do końca kwietnia Centrum będzie czynne:
we wtorki: godz. 11.00 – 18.00, od środy
do piątku w godz. 9.00 – 16.00, w soboty
i niedziele – od 10.00 do 18.00.
um.warszawa.pl

fot. R. Moty, um.warszawa.pl

Do 11 marca 2013 roku każdy może
zgłosić inicjatywę pozarządową do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową 2012 roku S3KTOR, organizowanego przez m.st. Warszawę.
Zgłoszenie inicjatywy jest bardzo proste –
wystarczy wypełnić krótki formularz
znajdujący się na stronie:
ngo.um.warszawa.pl/s3ktor.
Główną ideą konkursu jest wyróżnienie
najlepszych inicjatyw pozarządowych
minionego roku, jak również pokazanie
mieszkańcom Warszawy potencjału, jaki
niesie stołeczny III sektor.
Szczegółowe informacje o konkursie
S3KTOR 2012 znajdują się na stronie:
www.ngo.um.warszawa.pl/konkurss3ktor/s3ktor-2012 oraz profilu:
www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR.
Do zeszłorocznej edycji konkursu
S3KTOR zgłoszono prawie 170 inicjatyw,
a w kategorii Nagroda Mieszkańców
oddano 7,5 tys. głosów. Tytułem Grand
Prix została wyróżniona inicjatywa
Fundacji Ocalenie „Centrum Pomocy
Cudzoziemcom”. Warszawiacy przyznali
swoje wyróżnienie projektowi „Organizuj
projekty społeczne. CHDWP.PL – Choćby
dla Własnej Przyszłości” Stowarzyszenia
Polska Młodych.

Poznaj historię Starego Miasta
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Ciemna strona „Jasnego Domu”
W 1934 roku przy dawnej ulicy 11 listopada we Włochach pod
Warszawą rozpoczęto budowę „Willi Jasny Dom”.

Biblioteka
Publiczna
we Włochach
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy informuje, że w roku 2013
placówki biblioteczne będą czynne:
w każdą II sobotę miesiąca
w godz. 9.00-15.00,
z wyjątkiem Czytelni Naukowej,
która będzie czynna w każdą sobotę w
godz. 13.00-18.00.

fot. UD Włochy

BIBLIOTECZNE SOBOTY to: 9 marca,
13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 13 lipca,
10 sierpnia, 14 września, 12 października,
9 listopada, 14 grudnia.
Zapraszamy

Ciekawa bryła budynku z charakterystycznymi zaokrąglonymi rogami została
zaprojektowana według panujących
w ówczesnej architekturze trendów modernistycznych. Dostojna i piękna kamienica
wybudowana tuż przy włochowskiej stacji
nadała niepowtarzalny charakter centralnej
części rozwijającego się miasteczka. Bijące
blaskiem jasne tynki doskonale tłumaczyły
nazwę, która już za klika lat miała stać się
tylko wspomnieniem świetlistych planów.
Dramat wojenny nie dotknął Włoch
tak mocno jak pobliską Warszawę. Nie
doświadczyły one na taką skalę niszczycielskiej siły bombardowań, ostrzału artyleryjskiego, kul karabinów maszynowych,
czy wreszcie miotaczy ognia. Pewnie
dlatego wkraczające do Warszawy wojska
radzieckiej właśnie we Włochach postanowiły stworzyć tymczasowe centrum
dowodzenia. Tutaj rezydował Michał
Rola-Żymierski - Marszałek Ludowego
Wojska Polskiego. W tutejszych kamienicach polskie i radzieckie wojskowe służby
wywiadowcze planowały aresztowania,
a później więziły i torturowały członków
Polskiego Państwa Podziemnego. Jedną
z takich kamienic była Willa Jasny Dom.
W latach 1945-1946 budynek był siedzibą
NKWD. W jego piwnicach urządzono cele
więzienne, a na wyższych kondygnacjach
znajdowały się pokoje przesłuchań i biura.

Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są zachowane do dziś wyryte na ceglanych ścianach napisy, kalendarze kreskowe
oraz drzwi z wyciętymi charakterystycznymi judaszami. Największą grozę budzi
błagalny napis „Jezu wyratuj” i wyryty
nad nim znak krzyża świadczący o nieludzkich warunkach i bestialskim traktowaniu
więźniów przez ludową policję polityczną.
Mimo iż, mury nieustannie „krzyczą”,
wciąż niewiele osób ma świadomość
dramatu jaki rozgrywał się w piwnicach
przy ul. Świerszcza 2.
Ogrom krzywd wyrządzonych w „Jasnym
Domu” przez aparat władzy komunistycznej nie pozwala pozostać obojętnym.
Aby przeciwdziałać tej obojętności, w
styczniu 2013 roku, została założona
Fundacja „WILLA JASNY DOM”. Jest
ona organizacją pozarządową powołaną
i prowadzoną, żeby działać na rzecz kultury i krzewienia świadomości historycznej
mieszkańców Włoch. Jednak podstawowym celem jest upamiętnienie i ochrona
miejsca pamięci narodowej, jakim bez
wątpienia jest kamienica położona przy
ul. Świerszcza w Warszawie. Fundacja
„WILLA JASNY DOM” powstała, aby
społeczeństwo usłyszało krzyk murów,
niemych świadków tragicznych wydarzeń
naszej historii.

Poczytaj o Włochach
Zapraszamy do korzystania z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Czytelnicy
znajdą w niej szereg pozycji m.in. na temat
naszej dzielnicy. Można poczytać zdigitalizowane
archiwalne
przedwojenne
włochowskie gazety, jak i najnowsze

publikacje (np. „Moja Dzielnica Włochy.
Historia Włoch i Okęcia” dr. Roberta Gawkowskiego), a wszystko to nie wychodząc
z domu. Biblioteczka jest uzupełniana
na bieżąco.

Spotkania nie
tylko literackie
Zapraszamy do Czytelni Naukowej nr VI
przy ul. ks. J. Chrościckiego 2 na cykl
wykładów pt. Spotkania nie tylko literackie.
Już 19 marca 2013r., godz. 17.30 - Książę
Józef Poniatowski i jego Gwiazda, wykład
z okazji 250. rocznicy urodzin i 200. rocznicy śmierci.
Wykład poprowadzi Sławomir Szczocki,
kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, specjalista od wojskowości polskiej
XVIII i XIX wieku.
16 kwietnia 2013r., godz. 17.30 - Korepetycje Obywatelskie - projekt związany
z Europejskim Rokiem Obywateli.
wykład poprowadzi dr Adam Niewiadomski - od 2012r. doktor nauk prawnych,
pracuje w Biurze Rektoratu Uniwersytetu
Warszawskiego.
21 maja 2013r., godz. 17.30 - Hieny i Lotosy - starożytny Egipt w powieści.
O Egipcie opowie prof. Andrzej Niwiński,
światowej sławy archeolog i egiptolog,
autor wielu publikacji, badacz kultury
i zwyczajów Egiptu, wykładowca Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik wielu wypraw
archeologicznych.
11 czerwca 2013r., godz. 17.30 - Dlaczego lubimy polski kabaret międzywojenny?
Dr Katarzyna Buczek - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona
Koźmińskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk,
pracownik NBP.
Zapraszamy

Miłej lektury!
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Zapraszmy na wystawę młodego artysty
Franciszka Xawerego.
Na ekspozycję składają się niezwykle
piękne i oryginalne akwarele, obrazy
olejne, grafiki i rysunki. Wystawę można
oglądać do 8 marca w Wypożyczalni nr 28,
przy ul. 1 Sierpnia 36a, godz. 10.00-20.00.

7 grudnia 2012r. odszedł na wieczną wartę porucznik Jan Cierliński, pseudonim „Wicher”, prezes Koła nr 6 „Helenów” Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ursusie.

Dzieciaki kochają
zwierzaki
Wszędzie psiaki i kociaki… to w Przedszkolu nr 77 przy ul. Potrzebnej i w filii
przy ul. Ciszewskiej trwała akcja „Dzieciaki kochają zwierzaki”.
Konkursy plastyczne, bal z okazji „Dnia
kota”, zajęcia jak być odpowiedzialnym
właścicielem zwierząt, wystawa zdjęć
pt. „Nasze psiaki - nasze kociaki”, zbiórka
darów - karmy, zabawek, misek legowisk
dla Fundacji „Zwierzęca Polana” przy
ul. Gwieździstej, w tym uczestniczyły
przedszkolaki.
Zaangażowanie rodziców i dzieci oraz
nauczycielek sprawia, że jak co roku akcja cieszy się dużym zainteresowaniem
i jeszcze bardziej integruje naszą - Akademię Pana Kleksa - przedszkolną rodzinę.
Beata Klekocka
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odznaczony został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem
Powstańczym, medalem „Pro Memoria”
oraz wyróżniony został godnością Honorowego Komandora Rajdów Pamięci.
Z zamiłowania był historykiem, pozostawił
po sobie wiele publikacji. Był współinicjatorem budowy kilku pomników i organizatorem rajdów „Szlakiem Naszej Historii”,
w których licznie uczestniczy nasza młodzież. Od 2013 roku Rajd będzie nosił imię
por. hm. Jana Cierlińskiego
Źródło: Notka na podstawie artykułu Henryka Linowskiego,
Dziennik Ursus, nr 12/230, grudzień 2012, s. 8
Więcej na:
ahm.1944.pl/Jan_Cierlinski/7/?q=Jan+Cierli%C5%84ski

XII Festiwal Dziecięcej i
Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA
Festiwal powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych
warszawskiej młodzieży.
W ramach festiwalu odbędą się konkursy:
wokalne (w kategorii soliści oraz zespoły
wokalne), taneczne, teatralne oraz konkurs
plastyczny. Wszystkie konkursy uwzględniają podział na kategorie wiekowe oraz
podział na placówki oświaty i ośrodki kultury. W tym roku Asteriada to:
• Konkurs Piosenki: 5 marca i 12 marca,
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława
Chrobrego 27
• Konkurs Zespołów Tanecznych:
8 marca, Okęcka Sala Widowiskowa,
ul. 1 Sierpnia 36 A (III p.)
• Konkurs Zespołów Teatralnych:
6 marca (w przypadku dużej liczby
zgłoszeń również 7 marca ), Artystyczny

fot. arch. przedszkola
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Pan Jan urodził się 18 grudnia 1926 r.
w Warszawie. Całe swoje życie poświęcił
służbie Bogu i Ojczyźnie. W 1939 r. był
uczniem w gimnazjum „Reja” w Warszawie. Po wkroczeniu Niemców zgłosił się
do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym w Gminie Skorosze. Pracował jako
goniec. Jednocześnie od jesieni 1941 r.
jako harcerz Szarych Szeregów działał w
patrolu wywiadowczym zorganizowanym
przez phm. Edmunda Pokrzywę. W 1943
r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Został
skierowany do służby w X Kampanii
„Kordian” w Ursusie. Pełnił odpowiedzialną funkcję łącznika między
dowódcą kompanii, a dowódcami plutonów. W okresie Powstania Warszawskiego
po nieudanych akcjach zbrojnych oddziałów na zachodnim obszarze podwarszawskim dowództwo nakazało powrót
do konspiracji i służby w zakresie ochrony
i pomocy ludziom z Powstania.
Jan Cierliński z narażeniem życia udzielał
pomocy rannym powstańcom oraz ludziom wysiedlonym z Warszawy. Pomagał
warszawiakom w ucieczkach z transportów kierowanych do obozu w Pruszkowie
i przemycał ludzi z przejściowego obozu
w Ursusie. Po wojnie pracował przy
odbudowie Warszawy, a później działał
w spółdzielczości rzemieślniczej.
Był człowiekiem honoru, obdarzał ludzi
szacunkiem i godnością. Za swoje zasługi

fot. UD Włochy

Odszedł por. hm. Jan Cierliński

bpwlochy.waw.pl

Wystawa

Dom Animacji, ul. ks. J. Chrościckiego 14
• Konkurs Plastyczny: ,,Rok 2013 rokiem...”
Wystawę prac plastycznych będzie
można obejrzeć w trakcie trwania festiwalu w Okęckiej Sali Widowiskowej przy
ul. 1 Sierpnia 36 A (III p.)
Koncerty Galowe oraz wręczenie nagród
planowane są:
16 marca 2013r., godz. 16.00 – dla
domów kultury, placówek pozaszkolnych
i zgłoszeń indywidualnych.
20 marca 2013r., godz. 13.00 – dla szkół.
Koncerty odbędą się w Okęckiej Sali
Widowiskowej DKW, ul. 1 Sierpnia 36 A.
www.dkwlochy.pl

Wilki morskie z Włoch

(I)

Pozory – jak wiadomo - nader często mylą. Ale czy u kapitana żeglugi wielkiej, urodzonego – równe
85 lat temu - w Gdyni, można szukać związków z Włochami? A jednak…
Jan Drączkowski miał szczęście. Robił
w życiu to, co lubił, a że na dodatek okres
jego świetności zawodowej przypadł na
czasy wielkich zmian, udało mu się uczestniczyć w historycznych wydarzeniach. Już
na początku morskiej kariery, w 1950 r.,
kiedy po ukończeniu nauki w Państwowej
Szkole Morskiej w Gdyni (uczęszczał do
niej w latach 1945-48) i odbyciu służby
w Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy
przy Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej, podjął pracę w kompanii Żegluga
Polska (późniejszej Polskiej Żegludze
Morskiej), zamustrował jako III oficer
na drobnicowiec „Warta”, na którym odbył
pierwszą w historii polskiej floty podróż
do Chin. „Warta” (statek poniemiecki,
eks-„Warthe”, w 1953 przemianowany
na „Prezydent Gottwald”), zawinął wtedy
do Taku Bar i Tientsin. W przyjęciu
na cześć Polaków wziął udział sam Mao
Zedong.
Sześć lat później Drączkowskiemu, piastującemu już stanowisko starszego oficera
na parowcu „Radom”, przytrafił się rejs
jeszcze ciekawszy. Kiedy Stocznia Gdańska uporała się ze zamówieniem Chińskiej
Republiki Ludowej i zbudowała dla niej
7 bliźniaczych drobnicowców, zleceniodawca powierzył tymczasowo całą flotyllę
armatorowi z Gdyni, Polskim Liniom
Oceanicznym, aby - po tymczasowym
zarejestrowaniu statków pod polskimi
nazwami - doprowadził je do Chin. Trudność polegała na tym, że zamiast płynąć
utartym szlakiem przez Morze Śródziemne, Kanał Sueski i Ocean Indyjski
(względnie wokół Afryki) zdecydowano
się na trasę najkrótszą – Północną Drogę
Morską wzdłuż wybrzeży Syberii.

Statki (poza „Radomiem” były to:
„Kalisz”, „Kartuzy”, „Łódź”, „Rumia”,
„Sopot”, „Wejherowo”) wyruszyły 11 lipca
1956 z Gdańska do Murmańska, gdzie
weszły w skład konwoju, wspieranego
przez radzieckie lodołamacze. Celu jednak
nie osiągnęły: 12 września, kiedy od cieśniny Beringa rozdzielającej Eurazję
od Ameryki dzieliło je tylko 500 mil
morskich, spotkawszy koło portu Pewek
pola lodowe, spiętrzane przez huraganowe
wiatry, musiały zawrócić. 6 października
flotylla wróciła do Gdańska.
Drączkowski schodził wtedy na ląd
już jako pełnoprawny kapitan żeglugi wielkiej: nominacja na stopień „pierwszego
po Bogu” nadeszła, gdy był w morzu,
18 września 1956. W styczniu 1961 dowodzony przezeń motorowiec „Krynica”
przywiózł z Bostonu do Gdyni skarby
wawelskie, ewakuowane z Krakowa w
pierwszych dniach II wojny światowej,
z kolei w 1963 r. stojąc na czele załogi m/s
„Ojców” inaugurował regularne połączenie
Polski z portami wschodniej Afryki.
Z wyjątkiem debiutu w Żegludze Polskiej,
wierny przez znaczną część trwającej
40 lat kariery PLO kapitan dbał o podwyższanie kwalifikacji. Jako że w czasach
jego nauki Państwowa Szkoła Morska
miała status szkoły średniej, w 1971 ukończył zaoczne studia na Wydziale Ekonomii
Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, by po 5 latach uzyskać stopień
magistra ekonomii.
Z ciekawszych zdarzeń jego zawodowego
życiorysu odnotować warto kierowanie
w 1972 i 1973 r. ekipą, nadzorującą 2 polskie („Djakarta” i „Bolesław Bierut”) oraz
2 brytyjskie jednostki, uwięzione na 8 lat

w zablokowanym wskutek konfliktu
izraelsko-egipskiego Kanale Sueskim,
opracowanie na podstawie doświadczeń,
zebranych w czasie dowodzenia promem
kolejowo-samochodowym „Jan Heweliusz” cenionego opracowania o sposobie
skutecznego balastowania takich statków,
a także prowadzenie w dziewiczych
rejsach dwóch statków - „Jasła” (w 1967r.)
i „Jana Heweliusza” (1977) – a także piastowanie przez wiele lat funkcji ławnika
Izby Morskiej.
Kpt. ż. w. Jan Drączkowski, spędzający
lata emerytalne w willi na Kamiennej
Górze w Gdyni, zmarł 9 września 2009 r.
Spoczywa na cmentarzu Witomińskim.
Kiedy więc wiemy wszystko o tym
zasłużonym wilku morskim, czas powrócić
do postawionego na wstępie pytania:
co miał wspólnego z Włochami?
Odpowiadając jednym słowem: najważniejszą część młodości. Gdynianinem z
metryki (urodzonym 15 grudnia 1927) był
dlatego, iż jego ojciec, Władysław, muzyk
z Bydgoszczy, przyjechał w 1922 roku
do miasta portowego, aby podjąć pracę
w reprezentacyjnej orkiestrze Marynarki
Wojennej. Potem Drączkowscy mieszkali
w Sosnowcu, Wilnie i Łodzi, by w 1938
przybyć do Warszawy, gdzie Władysław
grał w filharmonii i orkiestrze Polskiego
Radia. Niedługo przed wybuchem wojny
rodzina osiedliła się we Włochach. Jan
należał do Szarych Szeregów, roznosił
ulotki i uczestniczył w akcjach malowania
symboli Polski Walczącej, po czym został
zaprzysiężony jako szeregowy pułku
„Garłuch” Armii Krajowej w Starych
Włochach. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję łącznika na obrzeżach
stolicy.
Przez całą okupację uczęszczał do Miejskiej Męskiej Szkoły Handlowej, biorąc
jednocześnie udział w tajnych kompletach,
dzięki czemu w 1945 r. mógł uzyskać świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego we Włochach. W latach wojny
ponadto, kiedy groziło mu wywiezienie na
roboty do Rzeszy, razem z ojcem pracował
we Włochach w łaźni.
Ale choć Włochy miał zapisane mocno
w życiorysie, Gdynia zawsze go hołubiła:
był bowiem zarówno pierwszym absolwentem szkoły morskiej urodzonym w tym
mieście jak i pierwszym metrykalnym gdynianinem, który dostąpił zaszczytu objęcia
stanowiska kapitana żeglugi wielkiej.

„Radom” - Archiwum Polskich Linii Oceanicznych

Waldemar Bałda
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O pasji i odpowiedzialności
Przez te wszystkie lata przyglądamy się,
jak bardzo Karate zmieniło się. Nie chodzi
jednak o sztukę walki, tylko bardziej
o ludzi, którzy zaczęli zajmować się jego
propagowaniem. Nie ma co kryć, że dawne
zasady związane z treningiem zaniknęły
prawie w całości. Tak ten świat jest
poukładany, że Karate stało się taką samą
formą biznesową, jak wiele innych typowych biznesów. Tylko tyle, że tutaj biznes
robi się nauczając ludzi różnych wartości
i umiejętności, często odmiennych od tych,
jakie Karate posiadało u swoich źródeł.
Obaj znaleźliśmy chwilę, by móc porozmawiać o dzisiejszej wizji Karate i programie, który razem realizujemy pod nazwą
„INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ”.
Mirosław Pawliński: Lata lecą i nie ma co
kryć, że 31 lat zajmowania się jedną pasją
daje pewnego rodzaju doświadczenie,
którego nikt nie może zabrać i negować.
Zbigniew Kociński: Trochę dłużej zajmujesz się prowadzeniem zajęć niż ja. Powiedz, jak to jest kiedy pojawiasz się na
zajęciach? Nadal przychodzisz pierwszy?
MP: No tak… to swojego rodzaju wyzwanie dla mnie, które kultywuję od wielu lat.
Po prostu nie wyobrażam sobie, by osoba
posiadająca zaszczyt dzielenia się swoją
wiedzą na temat Karate, pojawiała się
w swoim dōjō na końcu. Tego właśnie
uczyliśmy się na samym początku. Nie
ważne, że trening zaczynał się o 18.00.
Ważne, że 30 minut wcześniej sprawdzaliśmy miejsce, bezpieczeństwo, porządek
itd. To pozostało już we mnie.
ZK: Pamiętam, jak za każdym razem przychodząc wcześniej bacznie przyglądałem
się wszystkim uczestnikom zajęć. Jak
wchodzili na zajęcia, ich postawie, oczekiwaniom i emocjom związanym z treningiem. Czasy się zmieniają, to prawda.
Jednak podstawy związane z Karate pozos-
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tają zawsze takie same dla wszystkich.
MP: Mówi się, że dzieci nie mogą trenować Karate zbyt wcześnie.
ZK: Dobrze wiesz, że tego typu wypowiedzi nie posiadają żadnego głębszego uzasadnienia. Wręcz przeciwnie, Karate jako
jedna z nielicznych dyscyplin powinna być
wprowadzona, jako podstawowa forma
kultury fizycznej propagowana w formie
przedmiotu nauczania w szkole podstawowej i dalej w gimnazjum. Po pierwsze
posiada wspaniały wpływ na nasze zdrowie, postawę, kręgosłup, jak każdy ruch
fizyczny czyni nasze ciało zwinnym, o
większej gibkości itd. Zapewne pamiętasz
o przysłowiu „w zdrowym ciele zdrowy
duch”. Po drugie pewnego rodzaju etykieta
panująca podczas zajęć wymusza w sposób
bardzo delikatny zachowania pożądane
wśród ćwiczących: szacunek, pokorę,
chęć pomocy drugiej osobie, czy chociażby umiejętność współpracy i dążenie
do stania się lepszym, cokolwiek by to
znaczyło dla każdego z nas.
MP: Warto wspomnieć o przełamywaniu
barier i pokonywaniu swoich słabości oraz
kompleksów.
ZK: To też. Jednak z dziećmi jest zupełnie
inaczej. Zwróćmy uwagę, że to właśnie
w wieku kilku lat dzieci kształtują swój
stosunek do otaczającego świata. Mając
za przykład postępowanie rodziców,
koleżanek i kolegów. Nie czarujmy się.
Jak zauważyłeś na każde zapisy, które i Ty
realizujesz, przychodzą dzieci i młodzież
z coraz większymi problemami związanymi z całym aparatem ruchu.
Być może jest to spowodowane tym,
że szkoła, jako ta ostateczna jednostka,
która powinna krzewić kulturę fizyczną,
nie czyni tego w sposób należyty. Ilość godzin przedmiotu wychowania fizycznego
została maksymalnie obniżona. W dodatku

Zbigniew Kociński

fot. arch. Karate do

Kiedy rozpoczynaliśmy swoją przygodę z Karate, nie mieliśmy zbyt dużego wyboru.
Właściwie żadnego. Przyszliśmy obaj na pierwsze zajęcia i tak to się zaczęło...

najmłodsze grupy nie mają gimnastyki
w klasach I-III. Chociaż nie jest to może
do końca prawdą. Ale prawdą jest to, że
gimnastykę tę prowadzą ci sami nauczyciele, co nauczanie początkowe, z minimalnym przygotowaniem jeżeli chodzi
o zasób wiedzy i umiejętności związanych
z kulturą fizyczną, metodyką i wiedzą, jak
ją wprowadzać.
MP: Chyba dotknęliśmy zagadnienia,
w które nie powinniśmy dalej brnąć.
ZK: Dlaczego? I Ty i ja mamy dzieci. To
po nich i naszych doświadczeniach
widzimy dopiero, co warta jest aktualnie
szkoła w zakresie krzewienia kultury
fizycznej. Zresztą masz większe doświadczenie związane z obserwacją i współpracą
ze szkołami niż ja.
Ciąd dlaszy w nastepnym numerze

Rozmawiał Mirosław Pawliński – prezes
UKS Karate-dō działającym w SP nr 66,
w Warszawie.
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Gazeta pomocna
Wojciech Warecki, Marek Warecki

Rodzina, dzieci, wychowanie
Jak rozmawiać i negocjować z nastolatkiem?
Nie ma na to rady – dzieci rosną. Najpierw
są małe i szukają naszej opieki a potem,
gdy zaczynają chodzić, nabierają coraz
większego – jeśli można tak powiedzieć –
rozpędu. Ani się obejrzymy, jak są w
szkole. Mija rok za rokiem, kolejne klasy,
potem gimnazjum. Jasio zmienia się w
Janka, z dziecka robi się nastolatek. No
i wtedy się zaczyna.
Kim jest nastolatek?
To już nie jest dziecko. Pragnie być samodzielny i niezależny. Trudno znosi kontrolę.
Bardzo silne znaczenie ma dla niego grupa
rówieśnicza, czy to w szkole, czy na podwórku (klubie sportowym). Grupa formalna, jak klasa lub nieformalna. Młodzi
ludzie pozują na kontestatorów, jednak
w tym okresie życia są bardzo konformistyczni. Ulęgają wpływowi grupy i rozmaitych mniejszy czy bardziej poważnych
autorytetów. Jednak, kiedy im o tym powiedzieć nie dają temu wiary i chętnie wytykają błędy rodzicom i wychowawcom.
Nastolatek to nie jest też człowiek dorosły.
Nie jest mu łatwo brać odpowiedzialność
za swoje czyny. Nie jest stały w swoich
wyborach. Zmienia upodobania.
Zazwyczaj ubiera się w określony sposób
związany z jego zapatrywaniami. Te mody
się zmieniają i dorosłym nie jest prosto za
nimi nadążyć i je rozpoznać, nie mówiąc
o tym, co oznaczają. To jest skyte, to emo,
a to jeszcze coś innego.
Nasz nastolatek bardzo intensywnie
odkrywa świat płci. To ważna informacja,
o której często rodzice zapominają.
Dojrzewa, burzą się hormony, zmienia się
ciało, psychika. Rodzice prowadzą ze
swoimi dziećmi mniej bądź bardziej udane
rozmowy na temat kwiatków i motylków
i bardzo często spotykają się z odpowiedzią: - Tato, ja już wszytko wiem… powiedzieli mi koledzy, wyczytałem Internecie
albo coś podobnego. Te informacje często
niestety nie są prawdziwe i tworzą
nieprawdziwy albo bardzo zwulgaryzowany obraz płciowości człowieka. Nie zapominajmy o wszechobecnej pornografii.
Nastolatek przeżywa bunt. Chce udoskonalić świat, krytycznie (czasem nawet
bardzo) ocenia życie swoich rodziców.
Zwłaszcza rozmowy syna z ojcem nabierają wiele energii i dynamiki. Niekiedy aż
iskrzy.
Młody człowiek wie wszystko najlepiej i
neguje wszelkie autorytety poza aktualnie
www.warecki.pl

wyznanym: piosenkarzem, piłkarzem, trenerem, kumplem ze szkoły, czy skądinąd.
Rodzic nie ma lekkiego życia i musi ciężko
wałczyć o swoją pozycję.
Nasze dzieci w tym wieku w bardzo specjalny sposób używają mediów. Siedzą
godzinami na fejsie, skypie, czy gadu
gadu. Piszą tysiące esemesów. Komórka
jest dla nich ważniejsza niż spotkania
z rodziną. Grają w gry, które ich matkę
lub ojca przyprawiłyby o stany lękowe.
Oglądają w Internecie strony, których nie
powinny – powtórzmy: pornografia jest
istotnym zagrożeniem i nie ma co głowy
chować piasek.
Każdy rodzi powinien pamiętać też o zagrodzeniu płynącym ze strony używek:
narkotyków, alkoholu i papierosów. Marihuana nie jest niewinnym ziołem, a dopalacze mogą zabijać. Warto mieć odrobinę
wiadomości na ten temat.
To tylko kilka najważniejszych rzeczy,
które każdy rodzic powinien wiedzieć,
zanim rozpocznie rozmowę z nastolatkiem.
Bo dalej jest jego kochanym dzieckiem,
ale jakby trochę innym.
Zanim zaczniemy negocjacje, trzeba się
umieć komunikować. Jakich narzędzi musimy używać:
►Parafrazy, czyli powtarzać własnymi
słowami, to powiedział kto inny, aby
upewnić się w ten sposób, czy dobrze
rozumiemy co do nas mówi,
►Klasyfikuj czyli wyjaśniaj niezrozumiałe pojęcia.
► Zdawaj otwarte pytania zaczynające się
od: jaki, jakie…to dowiesz się więcej.
►Pamiętaj o mowie ciała – aby twój przekaz pozawerbalny nie burzył komunikacji.
Trudno z kimś ciepło i spokojnie rozmawiać kiedy twoja postawa jest wroga.
►Unikaj przedwczesnych ocen i interpretacji bo możesz się pomylić.
Nie zapominaj o wsparciu.
Negocjuje się dlatego, że każda ze stron
(rodzic – nastolatek) ma coś takiego, na
czym zależy drugiej osobie i rozmowa jest
konieczna, aby ustalić wzajemne porozumienie. W każdych negocjacjach, zarówno
tych poważnych biznesowych jak i w tych
naszych rodzinnych obowiązują podobne
zasady:
►Ważny jest klimat rozmów i ich dobre
otwarcie (spokojne miejsce, przyjazna atmosfera, zaufanie).
►Dobre rozpoznanie potrzeb drugiej
... pomagamy ludziom rosnąć ...

strony: tu rola rodzica: dowiedzieć się, o
co chodzi jego synowi czy córce i jednocześnie wyraźnie powiedzieć, jakie są jego
oczekiwania.
►Dobra propozycja, zawarcie porozumienia godząca interesy obu stron (pamiętajmy, że negocjacje to nie jest dyktowanie
warunków kapitulacji).
►Zamkniecie negocjacji i zawarcie porozumienia.

Jak negocjować?
►Uzbroić się cierpliwości i pokorę – nie
liczyć na szybkie i efektowne rezultaty i
być gotowym na bardzo krytyczne oceny
własnego postępowania. Nastolatek to
Katon Starszy i Młodszy w jednej osobie.
►Oddziel problem od człowieka (to znaczy nastolatka). W sprawach merytorycznych trzeba być twardym, ale dla osoby , z
która się rozmawia pełnym szacunku.
►Warto często się upewniać, czy obie
strony dobrze się rozumieją.
►Być asertywnym, czyli umieć wyznaczać granice.
►Zrozumieć potrzeby drugiej strony (empatia).
►Nie śpieszyć się i nie iść na łatwe rozwiązania.
►Umieć odwoływać się do reguł i wartości.
►Być słownym i umieć tworzyć przyjazny
klimat rozmów.
►Przypomnieć sobie, jak wół cielęciem
był.
Rezultaty osiągnięte dobrymi rozmowami
i negocjacjami są trwalsze niż osiągane despotycznym przymusem. Oczywiście rodzic – jeśli zajdzie taka potrzeba – czasem
musi wydać decyzje, że ma być tak, a nie
inaczej. Takie jego prawo i obowiązek.
Pamiętajmy jednak, że nastolatek, w gruncie rzeczy i tak ma możliwość unikania zakazów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że
istnieją granice naszej kontroli. Lepiej po
dobroci.
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Jak pomóc sobie samemu?
Depresja – co można zrobić samemu?
Każdy z nas ma prawo czuć się smutnym,
zniechęconym, pozbawionym perspektyw
lub też nie mieć ochoty, aby zająć się czymkolwiek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy
w takim stanie trwamy zbyt długo, kiedy to
zaczyna destrukcyjnie wpływać na nasze
życie zawodowe czy osobiste. Aby móc
mówić o pojawieniu się tzw. epizodu depresyjnego, dolegliwości muszą trwać nie
krócej niż dwa tygodnie oraz powinny
spełniać poniższe kryteria – minimum dwa
z tej grupy: nastrój depresyjny; utrata zainteresowań i przeżywania przyjemności;
zwiększona męczliwość. W tym samym
czasie winny pojawić się również przynajmniej dwa z takich objawów, jak: osłabienie
koncentracji i uwagi; niska samoocena
i mała wiara w siebie; poczucie winy i małej
wartości; pesymistyczne, czarne widzenie
przyszłości; myśli i czyny samobójcze;
zaburzenia snu (bezsenność albo nadmierna
senność); zmniejszony (lub nadmierny)
apetyt. W takiej sytuacji mówi się o depresji
ciężkiej, oprócz której spotykamy jej takie
formy, jak: depresja łagodna (mniej niż
5 ww. objawów), dwubiegunowa (charakteryzuje się cykliczną zmianą nastroju, przechodzących ze stanu depresji w stan radości
i manii), poporodowa (tzw. PND. Pojawia
się u kobiet zwykle w okresie jednego
miesiąca po porodzie, przypominają
ciężką depresję), dystymia (przewlekła
lecz o łagodnym przebiegu; ludzie nie raz nie
zdają sobie sprawy, że na nią chorują) oraz
sezonowe zaburzenia afektywne (SAD, czyli
tzw. depresja zimowa: spadek energii,
zwiększona potrzeba snu i spożywania
węglowodanów).
Depresja jest chorobą, dotykającą około
10% populacji. Niestety, szacuje się, że
w 2020 roku znajdzie się ona na drugim
miejscu wśród wszystkich chorób będących
przyczyną śmierci ludzi na całym świecie,
zaraz za chorobą niedokrwienną serca.
Szczególnie narażanie na nią są zarówno
osoby młode (między 15 a 30 rokiem życia),
jak i w okresie 60 r. ż.
W przypadku tej choroby nie sposób wskazać jednej, konkretnej przyczyny, odpowiedzialnej za jej pojawienie się i rozwój.
Najczęściej jest wynikiem wielu czynników,
np.: negatywne doświadczenia, ciężkie choroby trwające długi czas, czynniki dziedziczne, cechy osobowości, warunki
życiowe, układy rodzinne i zawodowe.
I z tego powodu też przybiera tak wiele
różnych form, utrudniając nie tylko postawienie właściwej diagnozy, ale i w konsekwencji podjęcie właściwej terapii.
Co może nam pomóc poradzić sobie
z depresją?
Przede wszystkim – wiedza. Im więcej będziemy wiedzieć o tej chorobie, im szybciej
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ją rozpoznamy, tym wcześniej będziemy
przedsięwziąć niezbędne kroki, żeby ją pokonać. Musimy pamiętać, że depresję można
w wielu przypadkach trwale wyleczyć.
Dlatego zamieściliśmy Skalę Depresji Becka
(BDI), jako narzędzie pomocne do jej rozpoznania a w przypadku potrzeby – podjęcia
terapii.
Bardzo pomocna i skuteczna jest psychologia kognitywna. Istotą tej terapii jest odkrycie, że emocje są efektem naszych
przekonań – jeśli zmienimy nasze przekonania, zmianie ulegną i nasze emocje, odzyskami nad nimi w dużej mierze kontrolę.
Poddanie świadomej kontroli a następnie
zmianę naszych przekonań na temat
samego siebie, świata, co umożliwi zwalczenie depresji i stresu. Należy współpracując
z psychologiem albo i samemu nauczyć się
– np. z podręcznika – wyłuskiwać i wynotowywać negatywne myśli automatycznyne
dot. samego siebie czy sytuacji, w jakiej się
znaleźliśmy. Zdaniem tych psychologów,
jeśli człowiek żywi przekonania nieprawdziwe (to znaczy nie zgodne z rzeczywistością) i toksyczne (na przykład: przypisuje
sobie winę za wszystkie niepowodzenia,
nie ma nadziei na jakiekolwiek zmiany
na lepsze lub uważa, że inni ludzie powinni
zachowywać się w taki sposób, w jaki
chcemy, aby się zachowywali) i to w efekcie
ma obniżoną samoocenę, zmniejszone
poczucie przyjemności z działania etc.
Jeżeli je zidentyfikujemy i zakwestionujemy,
znacząco wpłyniemy na własny stan
psychiczny.
Pomoże nam również sięgniecie po relaks,
którego sposobów jest bardzo wiele:
szybko i długo terminowe; na „poziomie”
ciała, wzroku, dynamiczne, wizualizacyjne...
Wybór jest ogromny. Cała rzecz w tym, żeby
jedną czy więcej metod umieć i chcieć zastosować w praktyce, w życiu codziennym.
Plan dnia – jeśli dzień nie jest „skonstruowany” tak, jak trzeba całe nasze wysiłki
antystresowe na nic. Proporcje pomiędzy
snem, pracą i rodziną muszą być zachowane.
Musi znaleźć się miejsce na przyjemności
małe i duże. Przecież w depresji pojawia się
silna tendencję do zaniechiwania jakiejkolwiek aktywności i oddawania się w tym
czasie zamartwianiu się, zatem, warto zaplanować wręcz bardzo szczegółowy plan
dnia, zwracając baczną uwagę te aktywności, które sprawiają nam najwięcej frajdy,
ponieważ łatwiej w ten sposób zmusić się
do aktywności i działania.
Wysiłek fizyczny – każdy człowiek powinien stosownie do jego wieku i kondycji
znaleźć taką formę wysiłku fizycznego jaka
jest dla niego dobra.
Styl życia – co jest w życiu dla nas ważne
i dlaczego: kasa, kariera, popularność czy
rodzina? A może Bóg i pomoc innym
... pomagamy ludziom rosnąć ...

ludziom. Realnie wyznawane wartości mają
duży wpływ na radzenie sobie ze stresem
i kłopotami. Inaczej chorobę przyjmie
„realny” katolik a inaczej człowiek,
traktujący ją jako ślepą „przypadłość” losu.
Pobyt w obozach koncentracyjnych najlepiej
znosili ludzie o dobrym, zintegrowanym
systemie wartości.

John Preston, w swojej bardzo interesującej
książce „Pokonać depresję”¹ wydanej przez
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
przekazuje pomocne rady, co można zrobić,
żeby pielęgnować zdrowie psychiczne. Otóż
z doświadczenia autora wynika, że osobom,
którym się udało przetrwać bardzo trudne
chwile, bardzo pomogło:
1. Przekonanie, że ból jest normalną
reakcją. Nie jesteśmy pozbawienie uczuć
i cierpienie jest normalną reakcją na szczególnie bolesne sytuacje.
2. Po drugie pozwalają sobie na te normalne, ludzkie uczucia. Nie udają ani przed
sobą, ani światłem supermanów, robotów
nieprzyznających się do trudnych doświadczeń i emocji; nie wypierają je ze świadomości.
3. Ludzie, którzy dobrze znoszą bolesne
doświadczenia, dają wyraz swoim uczuciom. Zaprzeczanie uczuciom w niczym nie
pomaga, przeciwnie, przeszkadza w ich
wyrażaniu i w odzyskiwaniu równowagi.
4. Starają się utrzymywać kontakt z przyjaciółmi i z członkami rodziny, którzy
umieją nas wesprzeć. Nie starają się być
Zosią-Samosią, potrafią skorzystać z pomocy swoich najbliższych lub specjalisty.
5. Zachowywać trzeźwą ocenę rzeczywistości. Z odwagą przyjrzeć się swojemu
życiu, dostrzegając jego nie tylko negatywne
aspekty, ale potrafić znaleźć wszystko to, co
dobre. Cennym narzędziem, ułatwiającym
te zadanie jest prowadzenie dziennika.
Pamiętajmy jednak, żeby opisywać
swoje najgłębsze emocje, ponieważ
samo suche opisywanie faktów nie pomoże
nam w znacznie mniejszym stopniu.
6. Zaangażowanie się w rozwiązywanie
problemów.
Powodzenia!
____
¹ John Preston, Pokonać depresję, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne Wydawnictwo, Sopot 2002
www.warecki.pl

Jak przeżyć w organizacji?
Jak ma żyć bezrobotny?
Nawet całkiem bliskim ludziom nie jest
łatwo wczuć się w to, co przezywa człowiek
bezrobotny: samotność, izolacja, poczucie
bezwartościowości i utrata sensu życia to
tylko niektóre ze uczuć i stanów, jakich
doświadcza.
Jest to trudny moment w życiu każdego
człowieka. Wiele czynników wpływa na
odczuwanie słabsze lub silniejsze dolegliwości tej sytuacji:
►Kompetencje psychologiczne takie, jak
na przykład: umiejętność radzenia sobie ze
stresem, siła woli i charakteru, motywacja
do wyjścia z kłopotów (automotywacja).
►Wsparcie bliskich i rodziny.
►Sytuacja ekonomiczna bezrobotnego (czy
ma jakieś rezerwy z jakich może skorzystać).
►Wykształcenie i rodzaj wykonywanego
zajęcia.
►Aktualna sytuacja na rynku pracy.
►Miejsce zamieszkania.
Wiele rad dawanych bezrobotnemu to
komunały, które go tylko doprowadzają do
rozdrażnienia. Sytuacja na polskim rynku
pracy nie jest łatwa – mówiąc bardzo
delikatnie. Bez znajomości często trudno
sobie poradzić, ale też nie ma co generalizować i załamywać rąk.
Bezczynność, brak zajęcia dla kogoś, kto
codziennie pracował jest trudnym doświadczeniem. Do tego stopnia nie łatwym, że
jeżeli trwa dłużej niż dwa lata może powodować trwałe wykluczenie z życia społecznego. Wykluczenie oznacza nieumiejętność
powrotu do normalnego funkcjonowania.
Dość często konsekwencją dłuższego pozbawienia pracy i wielu nieudanych rozmów
z pracodawcami jest wyuczona bezradność
(nieumiejętność konstruktywnego reagowania w trudnych sytuacjach i pasywność).
Skutkiem wyuczonej bezradności jest
depresja ze wszystkimi konsekwencjami
psychicznymi i fizycznymi.
Bezrobotny przeżywa poczucie utraty
wartości życia i jego sensu. Zarówno
wtedy kiedy jest młody, bo nie może
rozpocząć normalnego życia, jak i wtedy
kiedy jest 50+, bo ma poczucie, że jest
już niepotrzebny. Czuje się winny wobec
bliskich, że nie może sprostać sytuacji. Duże
natężenie stresu często jest przyczyną uzależnień: takich jak: alkohol czy narkotyki.
Dla rodziny to ścieżka sytuacja, zatem więzi
pomiędzy małżonkami są narażone na wiele
niebezpieczeństw. Dotyczy to intymnej,
emocjonalnej relacji pomiędzy małżonkami,
jak też spraw wychowawczych: oddziaływania na dzieci.
Jakiej jest największe niebezpieczeństwo?
Pasywność, dryfowanie, rozczulanie się
nad sobą i biadolenie. Pozostawanie spraw
własnemu biegowi. Utrata kontroli nad
własnym życiem. Każda następna odmowa
www.warecki.pl

pracodawcy jest boleśnie odczuwana. Może
utwierdzać w fałszywym przekonaniu, że
już nic nie można osiągnąć.
Ja sobie radzić z sytuacją bycia bezrobotnym?¹
Trzeba się nauczyć, jak sobie radzić ze
stresem wynikającym z sytuacji utraty pracy
na dwóch poziomach:
1. Indywidualnym: budować odporność i
siłę, oraz aktywnie szukać pracy.
2. Rodzinnym, zespołowym – jak sobie
pomagać w takiej sytuacji, wspierać się,
motywować, rozmawiać ze sobą.
Pierwszym krokiem do klęski jest oczekiwanie na to, że ktoś za mnie tę sprawę załatwi,
użalanie się na sobą i wyrzekanie, jaki świat
jest niedobry Człowiek przygotowany na
trudne czasy, niezniechęcający się kolejnymi
porażkami i świadomy tego, że trudności
w życiu każdego z nas są nieuniknione,
wytrwale działający, ma bardzo duże szanse
poradzenia sobie ze swoimi kłopotami.
Warunkiem powodzenia jest (własna)
dzielność życiowa plus wsparcie rodziny.
Kiedy samemu jest trudno, wtedy potrzebni
są fachowcy: psycholog, konsultant oraz
wsparcie rodziny, kolegów, czy jakiejś
instytucji. Trzeba umieć porosić o pomoc
innych i nie wstydzić się tego. Nie ma co
obrażać się na świat, że nas podle potraktował, a Pan Bóg przysnął na chwilę
i dopuścił do niesprawiedliwości.
Czasem nachalne podsuwanie
przykładów innych ludzi (tych co
sobie dali radę) może doprowadzić
do frustracji, zwłaszcza jak jest
zawarta w nich sugestia taka, że:
Ty nie jesteś dość dobry i za mało
się starasz żeby porządzić sobie
z tą prostą sprawą. Popatrz na
Kowalskiego! Zaraz znalazł jeszcze
lepszą robotę! O, a TY???
Utrata pracy i poszukiwanie nowej
nie jest sprawą prostą, ale też nie
jest końcem świata, śmiertelną
chorobą, ani sytuacja bez wyjścia.
Co można konkretnie robić, kiedy straciliśmy pracę?
1. Powtórzmy to jeszcze raz: każdego dnia
szukać nowej pracy i nowych możliwości
(na przykład: własna działalność). Szukać
wytrwale i nie zniechęcać się porażkami
i niepowodzeniami.
2. Dzień, tydzień, miesiąc powinien być
dobrze zaplanowany. Postanowione konkretne cele do realizacji (na przykład ilości
wysalanych cv, zajmowanie się rodziną,
sport, modlitwa). Warto samego siebie
rozliczać z tego, co zostało zrobione, a
co nie: jak został spożytkowany czas przeznaczony na poszukiwanie pracy, odpoczynek, rodzinę. Dzięki temu ma się poczucie –
... pomagamy ludziom rosnąć ...

– mimo trudnej – sytuacji panowanie nad
swoim życie.
3. Iść na wszelkie możliwe (często bezpłatne
kursy) uczące rozmów z pracodawcami,
pisania cv, korzystania z Internetu itp.
Nigdy nie wiadomo, gdzie otworzą się
kolejne możliwości a po drugie zawsze
warto się uczyć.
4. Jeśli uważasz, że to ci potrzebne sięgać
śmiało po pomoc duchową i psychologiczną
– bez fałszywego wstydu powodowanego
próżnością, że koniecznie muszę poradzić
sobie sam.
5. Choć może być to trudne szczególnie
zadbać o jakość życia rodzinnego – więcej
zajmować się dziećmi, żoną, mężem.
6. Szukać okazji by wedle swoich możliwości pomagać innym – w ten sposób
odzyskuje się poczucie bycia potrzebnym.
7. Być zajętym. Wystrzegać się nudy, dbać
o kondycję i własne zdrowie. Alkohol
i narkotyki, mimo, że przynoszą chwilową
ulgę, zawsze mają katastrofalne konsekwencje i nie rozwiązują żadnych życiowych
problemów, a tylko je mnożą.
8. Istotne jest, aby nie zamykać się w sobie
i być otwartym w kontakcie z innymi.
9. Jest sporo literatury samopomocowej,
z która warto się zapoznać (i stron w Internecie)

Otaczający nas ludzie też mogą pomóc.
Wystarczy, jak będą otwarci na sytuacje
bezrobotnych i gotowi do pomocy wedle
swoich możliwości. Najbardziej istotne jest
nie pozostawianie ich sam na sam z problemami – krótko mówiąc najbardziej pomaga
solidarność – jeden drugiego brzemiona
noście. Oczywiście można pomagać w bardzo konkretny sposób: szukać pracy,
mediować w konfliktach rodzinnych, czasem
– jeśli stać – wesprzeć materialnie.
Najgorsza, iście niedźwiedzia przysługa,
to biadolenie nad ciężkim losem przy
flaszce.
____
¹ Na podstawie: Psychopomocnik, Warecki & Warecki, 2012
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Psychologia i życie
Jaki wpływ mają na nas mass media?
Używając określenia wybitnego amerykańskiego
psychologa Filipa Zimbardo wszyscy jesteśmy
konsumentami wpływu. Media codziennie
wysyłają do każdego z nas setki przekazów
perswadujących skłaniających nas do działania
w określonym kierunku. Musimy się nauczyć
z tym radzić. Wpływ mass mediów zależy od:
►Sposobu w jaki używasz mass mediów (czy
na przykład korzysta się z wielu nadawców, czy
media nie wypełniają reszty życia) - jakie skutki
mogą przynieść „straszne skutki awarii telewizora”.
►Kontekstu społecznego, w jakim znajduje się
odbiorca, czyli np.: czy może z innymi przedyskutować treści, jakie absorbuje przez z mediów.
►Tematu wpływu, jego istotności dla odbiorcy;
na przykład specjaliści w danej tematyce
uważają, że są bardziej od innych odporni na
działanie mass mediów.
►Rodzaju mass mediów - w wypadku telewizji
sam przekaz wpływa na treść, jaką niesie (nie
sposób oddzielić transmisji meczu piłkarskiego
od samego meczu – oglądanego w tv).
►Formie komunikatu perswadującego – czyli
wszystkich tych niespodzianek, jakie szykują
dla nas specjaliści od komunikacji masowej
i reklamy.
►Naszego sytemu wartości i umiejętności krytycznego odbioru.
Tu uwaga: jest to podział mimo wszystko
umowny i może się zdarzyć, że czynniki
„broniące nas” mogą się obrócić przeciw nam
wtedy, kiedy otwarcie się na wpływ mass
mediów jest pożądane a nawet potrzebne.
Co sprzyja sile wpływu mass mediów a zawłaszcza telewizji na nas?
Media tworzą ramy tego, co istotne – już nawet
nie chodzi o to, co kto mówi w wieczornych
Faktach i Wiadomościach, ale ile mówi i o czym,
decyduje czas poświęcony wydarzeniom i problemom. To, na czym ogniskuje się uwaga
mass mediów jest ważne i istotne. Inne rzeczy
istnieją w sposób niepełny, żeby nie powiedzieć
niedoskonały. Istnieje opinia, że dzienniki
powtarzają na swoich pierwszych stronach
wczorajsze wiadomości telewizyjne. W telewizji
decyduje układ wiadomości.
Media to nieustający społeczny dowód
słuszności – jeśli coś powiedzą w telewizji, to
ma dużo większą wagę niż inne zdania, które
słyszą odbiorcy (w swoim otoczeniu) a dla
niektórych ludzi „zdanie pana z telewizji” jest
ostatecznym dowodem prawdy absolutnej.
W „telewizji powiedzieli”, „w telewizji pokazali” to ostateczny argument.
Media to również niewyczerpane źródło autorytetów. Ten, komu dano możność rozpowszechniać swoją osobowość prze telewizję
staje się ważną postacią. Nie wolno zapominać,
że jest jednak wiele autorytetów wyłącznie
medialnych (podrabianych), które mamią nas
swoim fałszywym blaskiem.
Media tworzą standardy ocen – to jest złe a to
jest dobre. Parada wolności... i tak dalej. Trochę
tak jak z koniakiem w demokracji: trunek dla
mas pity ustami ich reprezentantów. Można
powiedzieć, że mass media to świat dla ludu
smakowany ustami ich przedstawicieli – dziennikarzy i dlatego tak dużo zależy od ich gustu i
smaku.
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Mass media są często źródłem tworzenia samooceny – dzięki nim wiemy czy życie nam się
udało i czy jesteśmy „trendy”, bo może gnijemy
w zaścianku przygnieceni ponurym jarzmem
ksenofobii i obskurantyzmu.
Generalnie telewizja promuje osoby dominujące
i życzliwe i takie jako nadawcy komunikatów
mają na nas dużo większy wpływ niż inne – np.:
jąkający się,.
Mass media wpływają na nas w sposób informacyjny i normatywny. Informacyjny, bo dostarczają nam informacji, jakie mają mniej czy
bardziej istotny wpływ na nasze życie: od kursów giełdowych i porad inwestycyjnych
po prognozę pogody i codzienny serwis informacyjny. Normatywny, bo starają się wpływać na
nasze normy: od jak zachować się przy stole po
przypominanie o zakazie sprzedaży młodzieży
alkoholu, ostrzeżenie przed wariacką jazdą
samochodem i wiele innych norm, które akceptujemy bądź nie.
A dzieje się to za sprawą m.in. konformizmu,
czyli naszej skłonności do ulegania presji otoczenia. Konformizm nie jest wyłącznie zły – często
dzięki niemu możemy dowiedzieć się „Co w trawie piszczy” ale często powoduje, że zawieszamy swój krytyczny osąd i refleksję
i podążamy za opinią ogółu zdarza się, że wbrew
swoim żywotnym interesom.
Automatyzmy psychologiczne – wszystko to,
co opisał, wybitny specjalista wpływu społecznego, prof. Cialdini: reguła lubienia, społecznego
dowodu słuszności, konsekwencji, niedostępności, autorytetu, wzajemności. Telewizja łatwo
może wpływać na nasze zachowanie bardziej niż
sobie tego możemy życzyć wykorzystując
powyższe mechanizmy poprzez kreowanie
sztucznych potrzeb (reklama) i zmianę naszych
postaw w istotnych kwestiach społecznych i politycznych poprzez komunikaty perswazyjne.
Kiedy odczuwamy niepokój pomiędzy tym, co
myślimy o świecie, a tym, jaki świat nam się
prezentuje to znaczy, że odczuwamy dysonans
poznawczy. Za jego pośrednictwem media mogą
wpływać nasze zachowanie: jeśli prezentują nam
wiadomość silnie sensacyjną (duża rozbieżność
pomiędzy naszymi poglądami a faktami) mamy
tendencję do zmiany naszego myślenia, naszej
postawy. Mogą temu służyć nm. faktoidy¹
w Polsce nazwane często „faktami prasowymi”,
a mówiąc zwyczajnym językiem: prasowe
kłamstwa albo plotki. Plotka to informacja,
której nie możemy zweryfikować.
A co nas broni przed wpływem mass mediów?
Na szczęście droga do zrealizowania realnego
wpływu mass mediów nie jest prosta. Najpierw
muszą zdobyć nasza uwagę, co w środowisku,
w którym jest tak gęsto od komunikatów, nie jest
sprawą prostą. Komunikat musimy zrozumieć
i zaakceptować oraz mieć motywację do zmiany
postawy a za nią dziania. Gdy sprawa ważniejsza
jesteśmy bardziej czujni i filtrujemy treści
płynące do nas ze świata mediów zgodnie
z potrzebami. Zwyczajnie na całe grupy wiadomości i informacji nie zwracamy uwagi. Są
ludzie, dla których nie istnieje świat polityki
czy sportu.
Fiński badacz Pielila² głosi, że odbiorem mass
mediów rządzą dwie podstawowe zasady: pierwsza mówi, że nasz światopogląd kształtowany
... pomagamy ludziom rosnąć ...

jest przez fakty obiektywne (czyli takie, które
uznajemy za prawdziwe). Czyli rzeczywistość
prędzej czy później weryfikuje to, co mówią
media (mimo, że mass media mogą rzeczywistość dla nas definiować a nawet redefiniować –
popatrzmy co się dzieje z obchodami dwudziestopięciolecia sierpnia – toczy się istny bój o
pamięć, o to kto i co przeskoczył a nawet z czy
miał do tego prawo. Druga teza głosi, że ludzie
raczej niechętnie zmieniają swoje ważne
poglądy, że zależy nam na ich stabilności.
Wspomniany wcześniej Filip Zimbardo nazywa
to konserwatyzmem poznawczym. Nowe treści
staramy się dostosować do postaw i poglądów
już posiadanych, a podważanie wartości zwanych centralnymi jest ryzykowne i mało
skuteczne.
Dzieli temu polscy chłopi nie ulegli komunistycznej propagandzie i nie dali się „rozkułaczyć”
i przekształcić w PGR-ery ale też na skutek tego
zjawiska dyskusja z fanatycznym islamskim
terrorystą na temat dzichadu jest mało skuteczna
(naturalnie nie porównujemy obu tych zjawisk).
Teoria podkładu mówi o tym, że wszystkie
wiadomości i informacje, jakie oglądamy w telewizji przyjmujemy w związku (na podkładzie)
swojej dotychczasowej wiedzy i poglądów
dzięki temu nie jesteśmy bezbronni. Gorzej jak
ten podkład jest cienki i marny.
Spójność wartościująca polega na tym, że
w ocenie informacji kieruje my się przede
wszystkim emocjami i one decydują o ocenie
i selekcji informacji. Jeśli jesteśmy, na przykład
emocjonalnie przywiązani do określonego
kandydata, to żeby nie wiem co się okazało
(żeby nie wiem, jakiej kwoty zapomniał przypadkowo wpisać do swojego oświadczenia
majątkowego) to i tak nie pozwolimy, aby
te informacje wpłynęły na naszą postawę.
Morał - Aby mass media na nas wpływały musimy dołożyć sporo starań: nie uczyć się, zawiesić myślenie krytyczne, nie dyskutować z nikim
o treściach jakie przyswajamy z mass mediów.
Z drugiej strony naiwnością jest wyobrażenie
o własnej „nieprzemakalności” na reklamy czy
szerzej na komunikaty perswazyjne.
Tak zwany „efekt trzeciej osoby”³ jasno wskazuje, że uważamy innych ludzi za bardziej
podatnych na wpływ mass mediów niż nas
samych. Zwłaszcza w sprawach, na których – jak
uważamy –znamy się dobrze. Na czym, jak na
czym, ale na polityce Polacy jak jeden znają się
najlepiej.
____

¹

Aronson i A. Pratkanis, Wiek propagandy. Używanie i
nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003
² Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie
prasy, radia, telewizji i Internetu Warszawa, PWN 2000
³ Skarżyńska K.: Wpływ telewizji na postawy i decyzje
wyborcze oraz jej percepcja, w: red. Lewicka M. przy współ.
Grzelak J., Jednostka i społeczeństwo, podejście psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2002
www.warecki.pl

Retro Bohater
Po zeszłorocznym sukcesie Kina Malucha Retro, cyklu projekcji
filmowych połączonych z warsztatami plastycznymi, bohaterowie
najlepszych polskich animacji powracają do Włoch za sprawą
Fundacji Stare Nowe Moje Włochy.
Sukces frekwencyjny daje satysfakcję, ale
dla organizatorów najważniejsze są pozytywne relacje uczestników – a tych było
wiele. Wymyślając warsztatowe zadania
staraliśmy się nie ograniczać dziecięcej pomysłowości. Do zabawy zaprosiliśmy
opiekunów dzieci, którzy ku naszej radości
w zajęciach uczestniczyli z dużym zaangażowaniem. Filmy animowane sprzed
kilkudziesięciu lat zainspirowały nas
do stworzenia kolorowego pociągu
z niepotrzebnych pudełek, instrumentów
muzycznych z wieszaków do ubrań, lalek
ze szmatek i drutu i innych oryginalnych
przedmiotów.
W tym roku dzięki pozyskaniu funduszy
od m.st. Warszawy fundacja SNMW
przygotowuje kontynuację Kina Malucha
Retro pod hasłem – Retro Bohater:
Słucham – Tworzę – Oglądam.
Tegoroczne zajęcia plastyczne i seans
kinowy poprzedzi głośne czytanie tekstu
literackiego w wykonaniu Patryka Bartoszewskiego, lektora związanego z Radiem
Bajka. Każde spotkanie będzie podporządkowane innemu tematowi.
Tytułowy bohater: Krasnal, Słoń, Rycerz,
Wróżka i ich przyjaciele zostaną sportretowani różnymi technikami przez uczestników spotkań pod okiem Kingi Kulon,
absolwentki warszawskiej ASP i specjalistki od zadań manualnych. Dobrze przygotowani pójdziemy do kina, gdzie Retro
bohater zagości na dużym ekranie. Zabawi
maluchy, a starszych porwie w sentymentalną podróż w przeszłość. Od Sierotki
Marysi po Słonia Dominika.

Na spotkania, które będą odbywały się raz
w miesiącu w wybrane niedziele, zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z opiekunami. Prezentowane filmy pochodzą ze zbiorów Studia
Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej
i Studia Miniatur Filmowych z Warszawy.
Terminy: 17 marca, 21 kwietnia -RYCERZ
12 maja, 9 czerwca, 22 września, 20 października, 17 listopada. Spotkania odbywają się w Artystycznym Domu Animacji
– Kinie Studyjnym ADA (ul. ks. Chrościckiego 14). Wstęp wolny, ilość miejsc
jest ograniczona. Informacje i zgłoszenia:
wlochy.pod.warszawa@gmail.com oraz
kinoada@dkwlochy.pl.
17 marca, 12.30 – KRASNAL
czytamy: Maria Konopnicka O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI
oglądamy: WIOSENNE PRZYGODY
KRASNALA HAŁABAŁY - Film o przygodach krasnala ukazujący pierwsze
oznaki wiosny.
O DZIELNYCH KRASNALACH I NIEDZIELNYCH GOŚCIACH - Trzy krasnoludki spotykają w lesie rodzinę ludzi,
którzy potwornie śmiecą. Skrzaty i
zwierzątka protestują w miarę możliwości.
W końcu dają brudasom nauczkę.
O KRASNALACH I KRECIE - Krasnale
wchodzą w konflikt z kretem i zaczyna się
między nimi walka. Ale gdy kretowi
zagraża wąż krasnale ratują go i wszyscy
rozstają się w zgodzie.

Repertuar
Kina ADA
marzec

ul. ks. J. Chrościckiego 14;
tel. 22 863 79 81
e-mail: kinoada@dkwlochy.pl;
www.dkwlochy.pl
KINO NOWOŚCI, wstęp: 10 zł
›› MIŁOŚĆ
8 marca, 19.00 oraz 10 marca, 18.00
Austria, Francja, Niemcy 2012, 127 min.,
15 lat; Reż.: Michael Haneke; Wyk.: JeanLouise Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud
›› OPERACJA ARGO
15 marca, 19.00 oraz 17 marca, 18.00
USA 2012, 120 min., 15 lat; Reż.: Ben Affleck; Wyk.: Ben Affleck, Alan Arkin,
John Goodman
›› CEZAR MUSI UMRZEĆ
24 marca, 18.00
Włochy 2011, 76 min., 16 lat; Reż.: Vittorio Taviani, Paolo Taviani; Wyk.: Cosimo
Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri
GRANIE PRZY EKRANIE, wstęp: 10 zł
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych, strategicznych,
zręcznościowych i innych na rozgrywki!
Gry dla dorosłych i gry dla dzieci.
Klasyczne i nowości. Spotykamy się o godzinie 17.00 w Adzie i gramy, gramy,
gramy... Gry wypożycza sklep „Graal”.
A o 19.00 zapraszamy na film.
23 marca, godz. 19.00 zapraszamy na
film - RALPH DEMOLKA, USA 2012,
6 lat.
KINO MALUCHA, wstęp: 5 zł/10 zł
›› RALPH DEMOLKA
24 marca, 12.30
USA 2012, 101 min., 6 lat; Reż.: Rich
Moore

arch. ADA

KINO DOJRZAŁE, wstęp wolny
Kino Dojrzałe – to nie znaczy smutne.
W ramach cyklu, którego gośćmi będą
wszyscy nasi widzowie ze szczególnym
uwzględnieniem działającego w ramach
Artystycznego Domu Animacji Klubu
Seniora obejrzymy filmy stare i nowe,
dramaty i komedie.
19 marca, 16.30
Informacja o filmie tel.: 22 863 79 81
lub adresem: kinoada@dkwlochy.pl
Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany w/w repertuaru
nr 1 (59) styczeń-luty 2013
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Plany remontowe ZDM

Wyjątkowa bryła i wyjątkowy
prestiż to cechy jakimi będzie
charakteryzował się pięciogwiazdkowy hotel Renaissance
na warszawskim Lotnisku
Chopina. Stan surowy już jest,
czas na prace wykończeniowe.

Ze względu na zły stan zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna ulic Cegielnianej i Sympatycznej na odcinku od
ul. Techników do ul. Potrzebnej.
W 2013r. ZDM wyremontuje wiadukt nad
torami WKD wzdłuż ul. Łopuszańskiej.
Jest to ostatni wiadukt przeznaczony do
remontu, który został wybudowany w tej
samej technologii co wyremontowane już
wzdłuż ul. Saskiej i wzdłuż ul. Hynka. To
nie jedyny obiekt przy którym rozpoczną

mat. prasowe polish-airports.com

Renaissance
nabiera
kształtów

się prace. Kolejny, to wiadukt przy
ul. Świerszcza nad Globusową.
Szczegółowe informacje o zmianach
w organizacji ruchu spowodowanych
remontami i inwestycjami będzie
można znaleźć na stronie internetowej:
www.infoulice.um.warszawa.pl.
Tam też można zamówić bezpłatną usługę
powiadamiania SMS o utrudnieniach
w ruchu na warszawskich ulicach.
www.zdm.waw.pl, um.warszawa.pl

Okęcie - biurowe centrum stolicy
Na Okęciu powstają największe i najważniejsze warszawskie
inwestycje biurowe. Nowoczesne budynki to nie tylko miejsca
pracy. Popołudniami mają zmieniać się w otwartą przestrzeń
skwerów, sklepów i restauracji.

nr 1 (59) styczeń-luty 2013

kw. powierzchni biurowej oraz 386 podziemnych miejsc parkingowych.
Kolejny biurowiec Oxygen Park powstaje
w Alejach Jerozolimskich. Jego łączna
powierzchnia biurowa wynosi około
18 300 m kw.
Nie tylko kompleksy biurowe powstają we
Włochach. Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych to nowy
budynek Instytutu Lotnictwa przy al. Krakowskiej. Za 35 mln zł gmach zostanie
zbudowany do 2014 roku.
Centrum będzie przypominał kształtem
literę H. Znajdować się w nim będą nie
tylko pomieszczenia biurowe i laboratoria,
ale i audytorium, sale konferencyjne i
wykładowe. Budynek liczyć będzie ponad
10 tys. m kw. powierzchni całkowitej.
Instytut Lotnictwa jest państwową jednostką badawczo-rozwojową i istnieje od
1926 roku. Działalność placówki skupia
się na usługach projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa
i kosmonautyki.
Instytut prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: silników lotniczych,
ekologii, aerodynamiki, konstrukcji lotniczych i badań materiałowych.
Źródło: www.terenyinwestycyjne.info;
www.urbanity.pl; e-biurowce.pl

fot. UD Włochy

Informacja prasowa
www.polish-airports.com

U zbiegu ulic Krakowiaków i Orzechowej
powstaje kompleks biurowy The Park
Warsaw składający się z 4 gmachów.
Budynki mają posiadać aż 20 818 m kw.
powierzchni biurowej. Całość ma się
charakteryzować otwartą przestrzenią, a
samochody znajdą miejsce w podziemnych
parkingach. Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni pas zieleni, znajdzie się tam
również miejsce do uprawiania sportu. Natomiast partery biurowców przeznaczone
zostaną na punkty usługowo-handlowe,
w tym restauracje i kawiarnie.
Otwarta przestrzeń z zielenią powstanie
także wokół biurowców, które zlokalizowane są u zbiegu ulic 1 Sierpnia oraz
Żwirki i Wigury. Na obszarze o powierzchni ponad 3-hektarowym zaplanowano oczka wodne, ławki, latarnie. Cały
kompleks liczyć będzie 90 tys. m kw. biur,
z licznymi punktami usługowymi, restauracjami, kafeteriami oraz hotelem.
Park biurowy powstaje również przy
ul. 17 Stycznia, jest to Okęcie Business
Park.
Kolejny kompleks to Chopin Airport City,
ma powstać na 13-hektarowym terenie
wewnątrz pętli, jaką tworzą obok lotniska
jezdnie ul. Żwirki i Wigury. Biura zajmą
170 tys. m kw.
Łopuszańska Business Park to 16 tys. m
mat. prasowe Chopin Airport City

W połowie listopada na hotelu zawisła
wiecha oznaczająca zakończenie konstrukcji budynku w stanie surowym.
Obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Montowane są także elementy fasady i dachu. Kilka dni temu
zakończony został również montaż konstrukcji zadaszenia sali balowej, która
będzie jedną z największych tego typu sal
w Warszawie.
- Prace idą zgodnie z harmonogramem.
Ostra zima nie przeszkadza nam posuwać
się do przodu - informuje Karolina
Szydłowska, rzeczniczka firmy ALPINE
Construction Polska, która buduje hotel.
Powstający na Lotnisku Chopina obiekt
będzie pierwszym hotelem marki Renaissance w Europie Środkowo-Wschodniej.
Budynek ma 11 kondygnacji, w tym
3-poziomowy parking. W 225 pokojach
będzie mogło zamieszkać do 400 gości.
Hotel będzie dysponował także pięcioma
salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 650 m kw., basenem, SPA,
centrum fitness oraz restauracją.
Inwestorem i właścicielem obiektu jest
przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, które jest
również operatorem Lotniska Chopina.
Franczyzobiorcą oraz zarządzającym jest
Port-Hotel Spółka z o.o., która podpisała
z Global Hospitality Licensing międzynarodową umowę franczyzy marki Renaissance Hotel.
Prace budowlane mają zakończyć się
w III kwartale br., a pierwszych gości
przyjmie w połowie jesieni.
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Zarząd Dróg Miejskich w 2013 roku w dzielnicy Włochy planuje
wyminę nawierzchni ulic oraz remont dwóch wiaduktów.

Pojazd i Kierowca

Becikowe

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich przygotowało specjalistyczny portal dla kierowców.

Komunikat w sprawie wprowadzenia
od 1 stycznia 2013r. kryterium
dochodowego przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka, czyli o tzw.
„becikowe”.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich przygotowało specjalistyczny portal
dla kierowców o dźwięcznej nazwie „PiK”
(pod tym skrótem kryje się nazwa „Pojazd
i Kierowca”)
Wśród bogatych zasobów witryny
http://pik.um.warszawa.pl/ można znaleźć
potrzebne informacje dotyczące m.in.
rejestracji samochodu, potrzebnych dokumentów do przystąpienia do kursu
na prawo jazdy.
Strona zawiera także informacje dotyczące
przedsiębiorców prowadzących Ośrodki
Szkolenia Kierowców (OSK), wpisanych

do rejestru działalności regulowanej m.st.
Warszawy, takie jak np. bazę przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia
Kierowców (OSK) czy informacje o dokonaniu wpisu do rejestru OSK.
Ponadto na witrynie znajduje się lista:
rzeczoznawców samochodowych, informacje dotyczące przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
(SKP). I tak np. w tym ostatnim przypadku
wystarczy wybrać swoją dzielnicę, by nie
tracąc czasu znaleźć najbliższy punkt
oferujący te usługi.
um.warszawa.pl

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw. becikowego), będzie uzależnione
od kryterium dochodowego, które będzie
wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu
na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy dziecko urodzi się przed
dniem wejścia w życie w/w ustawy (tj. do
dnia 31.12.2012r.) „becikowe” przysługuje
na podstawie dotychczasowych przepisów
(tzn. wystarczy dostarczyć zaświadczenie
lekarskie, dowód osobisty i skrócony odpis
aktu urodzenia dziecka bez konieczności
dokumentowania dochodów rodziny).
Natomiast w przypadku urodzenia się
dziecka po 31.12.2012r. należy dodatkowo
przedłożyć dokumenty potwierdzające
wysokość osiąganych przez rodziców
dochodów.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia
12.10.2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15.11.2012
r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw
(poz. 1255) i wchodzi w życie z dniem
01.01.2013r.

Formy wypłat
świadczeń
Komunikat w sprawie zmian dotyczących formy wypłat świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych od
dnia 1 stycznia 2013 r.

Zmiany dla przyszłych kierowców
Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Do tej pory, osoba ubiegająca się o prawo
jazdy najpierw odbywała szkolenie w
ośrodku szkolenia kierowców, potem
zdawała egzamin państwowy i odbierała
prawo jazdy w swoim urzędzie. W ośrodku
szkolenia kierowców kandydat wypełniał
wniosek o wydanie prawa jazdy, który
wraz z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem
przekazywany był do ośrodka egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu państwowego dokumenty przekazywane były
do urzędu – gdzie wydawano prawo jazdy.
Od 19 stycznia 2013 r. osoba ubiegająca
się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do
szkolenia, musi zgłosić się do swojego
Urzędu w celu stworzenia profilu kandydata na kierowcę. Profil kandydata

na kierowcę zostanie wygenerowany
i wydany przyszłemu kierowcy po przedstawieniu i zweryfikowaniu niezbędnych
dokumentów.
Niezbędne dokumenty do wygenerowania
profilu:
- Wniosek o wydanie prawa jazdy,
- Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię,
- Zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba
nie ukończyła 18 lat,
- Kserokopia posiadanego prawa jazdy –
jeżeli wnioskujący już go posiada.
um.warszawa.pl

Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Urzędach Pocztowych na terenie
dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (tj. w UP
Nr 17 przy ul. Fasolowej 36, UP Nr 97 przy
ul. Popularnej 12, UP Nr 29 przy al. Krakowskiej 110/114, UP Nr 75 przy al. Krakowskiej 239/241, UP Nr 119 przy
ul. Dwudziestolatków 3) będą realizowane
do końca bieżącego roku (tj. do dnia
31.12.2012r.), co oznacza, iż ostatnia
wypłata świadczeń w w/w Urzędach do
odbioru będzie w grudniu 2012r.
Od 01.01.2013r. niezbędne jest dostarczenie
do tut. Urzędu numeru rachunku bankowego
świadczeniobiorcy (druk dotyczący zmiany
formy wypłaty dostępny jest w tut. Urzędzie
lub na stronie internetowej Urzędu).
W przypadku pozostałych osób, które nie
posiadają rachunku bankowego odbiór
świadczeń rodzinnych będzie się odbywał
za pośrednictwem kart przedpłaconych
CitiBanku. Dalsze szczegóły dotyczące
terminu odbioru kart przedpłaconych będą
podawane przez tut. Urząd po uzgodnieniach dokonanych z bankiem.
nr 1 (59) styczeń-luty 2013
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Dział Pomocy
Specjalistycznej
Zapraszamy do grupy wsparcia dla osób
doznających przemocy domowej.
Biorąc udział w grupie możesz:
- odnaleźć swoje mocne strony,
- otrzymać wsparcie w sytuacji kryzysowej,
- znaleźć sposoby zmiany swojej sytuacji
życiowej,
- odkryć własną moc,
- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby.
Spotkania będą się odbywać dwa razy
w miesiącu w środy w godz. 14.00-16.00
w Dziale Pomocy Specjalistycznej
Ośrodka Pomocy Społecznej Włochy przy
ul. Czereśniowej 118. Pierwsze spotkanie
grupy odbędzie się 6 marca (środa) 2013r.
Udział w grupie jest poprzedzony konsultacją wstępną z terapeutą.
Zapisy telefonicznie lub osobiście:
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa
tel. 22 863 70 14,
www.opswlochy.waw.pl
e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl

Jeszcze bez zawodu, ale już z uzdolnieniami
i zainteresowaniami zawodowymi
W ostatnim numerze biuletynu pisałem o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego. W odpowiedzi na potrzeby uczniów klas maturalnych liceum oraz prośbę
dyrekcji Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej przeprowadziłem warsztaty na temat „Ja – rynek pracy”.
Podczas tych zajęć uczniowie poznali między innymi cechy współczesnego rynku
pracy, dokumenty aplikacyjne niezbędne
w poszukiwaniu pracy oraz swoje predyspozycje w kontekście dalszej kariery edukacyjno-zawodowej.
Kolejne badanie dotyczyło uzdolnień
zawodowych uczniów obu włochowskich
liceów: LO nr 73 i LO nr 84. Każdy badany
otrzymał pisemną informację zwrotną, zawierającą zarówno wymiar inteligencji wielorakiej (wg Gardnera), jak też jej poziom,
charakterystykę osobowości i przykładowe
zawody, które mógłby wykonywać w przyszłości.
Tabela nr 1 zawiera tylko wysoki poziom
wyników badania uzdolnień.

Sprawdź ważność
dowodu osobistego
W banku, w urzędzie, na poczcie potrzebny jest dowód osobisty. Jeśli straci
on ważność, możemy mieć problemy
z załatwieniem wielu spraw.
Przypominamy o konieczności wymiany
dowodu osobistego, w przypadku upływu
terminu jego ważności. Obecnie dowody
osobiste wydawane są na 10 lat. Wniosek
o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć nie później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności dokumentu.
Więcej o wymianie karty na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/zalatwsprawe-w-urzedzie/sprawa-wurzedzie/wymiana-dowodu-osobistego

Informacja o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi
W sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami informacji udziela Biuro
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu m.st. Warszawy
00-098 Warszawa,
ul. Niecała 2
e-mail: sekretariat.bgok@um.warszawa.pl
godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
telefon: 22 443 45 00
Strona internetowa biura:
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/GO/default.htm
12
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Takie badanie przeprowadziłem też
w Gimnazjum nr 112 wspólnie z psychologiem panią Iwoną Jankiewicz. Gimnazjaliści
pięciu klas trzecich dokonali samooceny
swoich uzdolnień. Największa liczba
dotyczyła uzdolnień interpersonalnych. W
dalszej kolejności wskazywali na uzdolnienia wizualno-przestrzenne, ruchowo/kinestetyczne, językowe.
Przewaga uzdolnień interpersonalnych
to dobry wynik w kontekście wymagań
współczesnego rynku pracy. Kompetencje
społeczne (miękkie) są aktualnie niezbędne,
niezależnie od wykształcenia, czy zawodu.
Należy o nie dbać, nieustannie rozwijać, aby
stały się obszarem strategicznym, który będzie wyróżniał naszego ucznia – absolwenta
spośród setek innych kandydatów.
Drugim ważnym czynnikiem wyboru ścieżki
edukacyjno – zawodowej oprócz uzdolnień
są zainteresowania zawodowe uczniów.
Badanie zainteresowań pozwala przewidywać ich konkretne zachowania edukacyjne i
zawodowe, a więc to, co będą robić. Badanie
zainteresowań przeprowadziłem wspólnie
z pedagogiem szkolnym Gimnazjum nr 113
przy ul. Promienistej 12 – panią Urszulą
Grubek. Celem badania była pomoc w określeniu przez uczniów aktualnych preferencji
zawodowych oraz rozpoznanie ewentualnych zmian. O ile temperament jest czynnikiem względnie stałym, to zainteresowania
ulegają zmianom pod wpływem środowiska,
zwłaszcza w okresie budowania tożsamości

jednostki.Tabela nr 2 zawiera wyniki badania
zainteresowań uczniów klas 3 Gimnazjum
nr 113.

Znaczna przewaga zainteresowań społecznych może świadczyć o preferowaniu środowiska przyszłej pracy związanej z typem
osobowości zawodowej (wg Hollanda).
Wysoki wynik zainteresowań społecznych
w połączeniu z uzdolnieniami interpersonalnymi to właściwy kierunek rozwoju zawodowego dla trendu współczesnego rynku
pracy, w którym znaczącą rolę przypisuje się
kompetencjom społecznym.
Jeżeli chodzi o zmiany, jakie dokonały się
w stosunku do ostatniego badania zainteresowań tych samych uczniów (6 miesięcy),
to u połowy badanych wystąpiły różnice,
z czego 25 uczniów wskazało na wzrost, a
16 na obniżenie poziomu niektórych zainteresowań. Potwierdziłoby to tezę o występowaniu zmian preferencji młodzieży w tym
wieku. Nie należy tego negatywnie interpretować, ale śledzić, właściwie ukierunkowywać i wzmacniać.
W grudniu 2012 prowadziłem zajęcia z poradnictwa zawodowego na temat „Poznawanie siebie – sukcesem w dalszej karierze
edukacyjno – zawodowej”, dla uczniów klas
III Gimnazjum nr 112. Uczniowie wykazali
duże zainteresowanie taką formą wsparcia
zwłaszcza, że w tym roku muszą dokonać
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Interesujące są wyniki ankiety.
Na pytanie, czy jesteś już zdecydowany
na szkołę pierwszego wyboru - 35% odpowiedziało TAK, 20% - TRUDNO POWIEDZIEĆ, 46% - NIE.
Dane te w skazywałyby na to, że tylko co
trzeci uczeń jest już zdecydowany. Pozostali
oczekują pomocy i wsparcia.
Kto może udzielić im takiej pomocy?
Największą grupę stanowią rodzice
(ok. 85%). Mogą również zwracać się
do wychowawcy, pedagoga i specjalisty,
jakim jest doradca zawodowy. W poradni
przy ulicy Malowniczej 31a prowadzę
indywidualne konsultacje od poniedziałku
do środy w godzinach popołudniowych.
Andrzej Brzywca
doradca zawodowy
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22
ul. Malownicza 31a

Ucz się języków… Na Promienistej! Julia i Jan
W Gimnazjum nr 113 przy ul. Promienistej jest szansa, aby dobrze
nauczyć się języka angielskiego.

fot. arch. szkoły

Klasy dwujęzyczne, to świetny sposób
na zgłębienie wiedzy o języku i krajach
anglojęzycznych. Aby znaleźć się w tej
elitarnej klasie, należy poddać się testowi
predyspozycji językowych. Jest to specyficzny test, który nie sprawdza wiedzy
z języka, ale określa, czy kandydat ma
zdolności do uczenia się języków obcych.
Jeśli uczeń zakwalifikuje się do tej
klasy czekają go niezwykłe wyzwania.
Po pierwsze 5 godzin w tygodniu języka
angielskiego i 3 przedmioty nauczane dwujęzycznie (fizyka, informatyka, historia).
Ponadto, lekcje w naszej szkole, to nie
tylko nudna i żmudna nauka słówek,
czy gramatyki, ale również wiele treści
ze świata kultury, historii i literatury.
Żeby zachęcić uczniów do rozwijania
zainteresowań, angielski jest nauczany
niekonwencjonalnie. Młodzież bierze
udział w wycieczkach po Warszawie, gdzie
przewodnik komunikuje się z nimi
tylko w języku angielskim. To daje poczucie wejścia w rolę obcokrajowców. Regularnie odwiedzamy teatr, który jak sami
piszą o sobie: „Powstał jako pierwszy profesjonalny teatr dla angielskojęzycznej
społeczności, aby dostarczać szlachetnej
rozrywki na najwyższym artystycznym
poziomie.
Wiedząc jak ważny jest kontakt z żywym
językiem i naturalnym akcentem, ETC
(English Theatre Company) zaczął kierować przedstawienia do młodzieży szkolnej
jako pomoc w nauce języka angielskiego.
Spektakle wybierane na Festiwalu Teatralnym […] zawsze wyróżniają się wysokim
poziomem artystycznym i literackim, aby
jak najlepiej spełniały swe zadania w procesie nauczania”.
To niepowtarzalne doświadczenie i możliwość zobaczenia brytyjskich aktorów.
Wszyscy, którzy chcą się wykazać i
sprawdzić w aktorstwie mogą wziąć
udział w przedstawieniach reżyserowanych wspólnie z nauczycielami.
Kolejna okazja do skonfrontowania swojej
wiedzy to udział w wielu konkursach

między innymi w Międzyszkolnym
Konkursie Języka Angielskiego od lat
organizowanym przez naszą szkołę
i cieszącym się popularnością wśród
warszawskich i podwarszawskich szkół.
Współpracujemy również z firmą turystyczną ATAS, z którą w tym roku
zorganizowaliśmy warsztaty językowe
w Londynie. Czterdziestoosobowa grupa
młodzieży gimnazjum i liceum spędziła
niezapomniany tydzień w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Mieszkając u rodzin
angielskich byli zdani tylko na siebie. Była
to najlepsza szansa na sprawdzenie, że znajomość języka, to podstawa funkcjonowania we współczesnym świecie i jeśli
umiesz mówić po angielsku, poradzisz
sobie w każdej sytuacji, w każdym kraju.
Jak widać oferujemy wszystkim wiele
możliwości rozwoju i wiele sposobów
na to, aby rozwinąć swoje pasje.
Tak, więc nauka języka angielskiego
w naszej szkole, to nie tylko ławka, krzesło
i podręcznik, ale żywy kontakt z językiem
i niepowtarzalne doświadczenia. A jak
wiadomo „Practice makes perfect” (Praktyka czyni mistrza).
Jeśli masz ambicje na bycie Obywatelem
Świata, to pamiętaj: Szkoła na Promienistej, to pierwszy krok do sukcesu.
Już w maju będzie kolejna okazja na
sprawdzenie, czy możesz dołączyć do
angielskiego świata na Promienistej.
W tym roku dajemy uczniom jeszcze jedną
możliwość! Kolejny ważny język – język
hiszpański. Planujemy otworzyć następną
dwujęzyczną klasę z wykładowym
językiem ojczystym Antonio Banderasa
i Lionela Messi przy wsparciu Radcy
ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.
Dlatego wiemy, że wybór naszej szkoły
realizuje zapotrzebowanie współczesnej
rzeczywistości.
Szkoła na Promienistej kształci światłych
i przygotowanych do dalszej nauki młodych
ludzi!!!
Małgorzata Laśkiewicz
Wicedyrektor Szkoły

Julia i Jan – to nadal najpopularniejsze imiona w stolicy
Często po urodzeniu dziecka rodzice stają
przed trudnym wyborem imienia dla swojej pociechy. Mamy nadzieję, że informacja Urzędu Stanu Cywilnego ułatwi tę
decyzję. Wśród dziewczynek najczęściej
nadawanym imieniem jest Julia, zaś wśród
chłopców Jan. Podobnie było w 2011r.
Najpopularniejsze imiona nadawane
dziewczynkom w 2012 to: Julia (874),
Lena (663), Zuzanna (640), Maja (623)
oraz Zofia (619). Na kolejnych miejscach
znalazły się Aleksandra, Natalia, Hanna,
Maria i Alicja.
Wśród chłopców nadal prym wiedzie
Jan (969), Jakub (768), Antoni (656),
Aleksander (562) oraz Filip (544). Popularne są również takie imiona jak Adam,
Kacper, Franciszek, Szymon i Michał.
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.
w Warszawie urodziło się 31 491 dzieci.
Najwięcej porodów przyjęto w szpitalach
w szpitalach przy ul. Żelaznej, Inflanckiej,
Madalińskiego i Karowej.
Śluby w Warszawie
W ubiegłym roku młodzi 8154 razy wstępowali w związek małżeński. 4398 par
(53,94 proc.) powiedziało „tak” przed
urzędnikiem stanu cywilnego, a 3756
przed księdzem (46,06 proc.).
W 2012 roku 1436 kobiet zgodziło się
nazwiska dwuczłonowe. Natomiast 738
kobiety zostały przy swoim nazwisku, zaś
tylko 26 mężczyzn przyjęło nazwiska
żony.
media.um.warszawa.pl

ART-TERAPIA
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wtorkowe spotkania
z Art-terapią.
W programie zajęcia z podstaw filcowania
na sucho i bibułkarstwa.
Spotkania trwać od godz. 10.00 do 11.30.
Zajęcia są bezpłatne.
Dział Pomocy Specjalistycznej
OPS Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Czereśniowa 118
Zapisy codziennie do godz. 8.00 do 16.00
tel.: 22 863 70 14
e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl
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„Zabawy z nauką” w Instytucie Lotnictwa

08.12.2012

fot. OPS Włochy

W sobotę 8 grudnia 2012 odwiedził nas tłum dzieci ciekawych wybuchowych wrażeń. W tym dniu w Instytucie Lotnictwa miała miejsce impreza edukacyjna pod nazwą „Zabawy z nauką”. Impreza skierowana była
do dzieci, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Głównym założeniem zrealizowanej imprezy było zaprezentowanie dzieciom zjawisk, praw fizycznych,
chemicznych czy innych nauk pokrewnych w sposób odbiegający od tych przedstawianych w sposób konwencjonalny w pracowniach szkolnych.
Do udziału zaprosiliśmy kilka kół naukowych działających przy uczelniach wyższych, a także stowarzyszeń
i firm działających na rynku usług oświatowych. I tak, bawiąc uczyli: Stowarzyszenie Naukowo - Oświatowe
„Pozyton”, Firma iCount, Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, Koło Naukowe „Faza” oraz Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie. Każdy z wystawców miał swoje wydzielone „laboratorium”, na którym prezentowane
były eksperymenty oraz doświadczenia przez nich przygotowane, a w większości z nich, w tym w warsztatach
z robotyki, chemii czy fizyki dzieci uczestniczyły bezpośrednio. W programie znalazły się między innymi
pełne kolorów i niesamowitych efektów specjalnych eksperymenty i doświadczenia chemiczne prezentowane
przez Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” oraz firmę iCount. Pokazy w laboratorium Chemicznego Koła
Naukowego „Flogiston” prowadzone były w oparciu o tematykę podróży. Dzieci i młodzież miały okazję
zapoznać się z zasadą działania maszyny parowej, poznała tajniki XIX wiecznej fotografii, a także
dowiedziało się jak rozpalić ognisko bez użycia zapałek. Firma iCount przygotowała fascynującą olimpiadę
robotów zbudowanych wcześniej przez dzieci. W laboratorium Stowarzyszenia Naukowo-Oświatowego
„Pozyton” dzieci mogły na własnych rękach doświadczyć wybuchu piany wodorowej czy napisać list
używając do tego atramentu sympatycznego. Z kolei członkowie Koła Naukowego „Faza” prezentowali
zasady działania transformatora Tesli oraz generatora udarów prądowych. Radości, uśmiechu, i co najważniejsze ciekawości było przy tym co nie miara. Radość ta osiągnęła apogeum, gdy na salę weszli wolontariusze
na stałe współpracujący z Instytutem oraz pracownicy pionu marketingu z workami wypełnionymi
mikołajkowymi prezentami.
Projekt zrealizowany został w ramach programu „Era Inżyniera”.

13.01.2013

Gimnazjalne talenty dla WOŚP

Akcja Jerzego Owsiaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest jedna – jedyna, wyjątkowa. Między
innymi dlatego, że prywatne osoby, czy placówki oświatowe organizują różne akcje wspomagające
WOŚP. Także Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego wspiera organizację Jerzego
Owsiaka. Co roku, kilka dni przed Wielkim Finałem, w naszej szkole organizowany jest koncert, w trakcie
którego uczniowie i nauczyciele przekazują pieniądze na rzecz fundacji.
Również w tym roku w naszym Gimnazjum, w dniu 9 stycznia, odbył się koncert wpierający Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpili utalentowani reprezentanci prawie wszystkich klas.
Największy aplauz wywołał występ zespołu Ding Ding Dong. Trzecioklasiści zaprezentowali się na szkolnej scenie wyjątkowo profesjonalnie. Ich wykonania tak się spodobały, że chłopcy musieli bisować.
Równie atrakcyjne okazały się występy innych wykonawców. Wielkie brawa otrzymali tancerze, wokalistki i zespół IMPACT. Podczas koncertu wolontariusze zbierali do puszek pieniądze.
Taki koncert jest z pewnością wartościowym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej – bawi i uczy.

Dzień Babci i Dziadka
z Przedszkolem nr 77
„Akademia Pana Kleksa”

K. Trojanowski,
uczeń Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskigo

21-22.01 .2013

23 stycznia w Domu Kultury ,,Arsus’’ przy ul. Traktorzystów odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Frekwencja dopisała, bo babcia i dziadek są niezawodni i na ich obecność zawsze
można liczyć. Ta uroczystość jest już tradycją w naszym przedszkolu, zawsze pełna wzruszeń i łez, ale przede
wszystkim radości.
W tym roku dzieci zaprezentowały bardzo trudny i atrakcyjny program artystyczny, były tańce, piosenki,
wiersze, a także ,,orkiestra’’ na instrumenty perkusyjne. Bardzo spodobał się również taniec z chustą animacyjną do muzyki klasycznej J. S . Bacha ,,Toccata and Fuga’’. Na widowni gromkich braw i łez nie brakowało.
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla przedszkolaków, ale przede wszystkim dla zebranych
Gości. Atmosfera uroczystości sprzyjała pogłębianiu więzi rodzinnych.
Akademicy po odśpiewaniu „Sto lat’’ wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom piękne prezenty
wykonane własnoręcznie laurki, kwiaty z papieru, serduszka. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich. Szkoda, że taka wspaniała uroczystość dopiero za rok.
Przedszkole nr 77 ,, Akademia Pana Kleksa’’
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Konkursy, konkursy, konkursy…
Z okazji Walentynek na naszym profilu
FB ogłosiliśmy konkurs.
Wystarczyło przesłać zdjęcie swojego
ulubionego „romantycznego” miejsca
z obszaru naszej dzielnicy. Można
było wygrać zestaw dzielnicowych
gadżetów dla dwojga. Główny zwycięzca otrzymał dodatkowo zaproszenie na kawę i ciastko dla dwojga
ufundowane przez włochowską klubokawiarnię Studio Art & Cafe.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

1. Magdalena Wiktorowicz
L.p.

Nazwisko i imię

2. Agata Seferyńska

3. Grzegorz Zwoliński
dzień

godzina

miejsce

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

telefon / e-mail

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 - 18.00

DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, krzysztof@czuma.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27

503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, bielinskimarek@wp.pl

601-265-428

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

22 868-06-65, 501-080-674
dariusz_kalwajtys@op.pl

8

Karczewska Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy

22 443-42-12; 504-064-277
bkarczewska@um.warszawa.pl

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

697-596-544, juliusz.63@o2.pl

10 Kozłowska Hanna

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12, kozlowskahanna@op.pl

11 Kułakowska Elżbieta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

12 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

605-196-228,
jolantamazur@neostrada.pl

I czwartek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

mlynarekchristian@gmail.com

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

I poniedziałek m-ca

602-498-257,
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

III poniedziałek m-ca 18.00 - 19.00

Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

17 Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

18 Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

19 Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 501-050-694

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny, ul. 1 Sierpnia 36a, III p.

II środa m-ca

17.00 -19.00

III środa m-ca

17.00 -19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 863-83-07, 602-327-558,
janusz_wojdalski@sggw.pl
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

21 Janusz Wojdalski

18.00 - 19.00

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl
602-712-947

Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
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