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50-lecie Domu Kultury ,,Włochy”
We wrześniu 2014 r. w naszej dzielnicy odbyło się niezwykle ważne, kulturalne
wydarzenie – 50-lecie Domu Kultury ,,Włochy”. Wspomnieniom i wzruszeniom
nie było końca...
Uroczystość swoją obecnością uświetnił
cały Zarząd Dzielnicy Włochy - Burmistrz Michał Wąsowicz oraz jego
Zastępcy Andrzej Krupiński i Jerzy Kowaliszyn, były Burmistrz Krzysztof Brzózka,
Radni naszej dzielnicy, a także obecni i byli
pracownicy oraz sympatycy Domu Kultury. Dla wszystkich przepiękne standardy
polskiej piosenki zaśpiewała Katarzyna
Skrzynecka. Bardzo dziękujemy za niesamowite 50 lat działalności. Za to, że Dom
Kultury ,,Włochy” tak bardzo rozwija się,
oferując naszym mieszkańcom coraz więcej zajęć i atrakcji. Życzymy następnych
50 lat w tak dobrej kondycji.
W tym miejscu warto przypomnieć
trochę historii. Wszystko zaczęło się
w roku 1963. Na posiedzeniu Rady Narodowej Dzielnicy Ochoty podjęto uchwałę
o powołaniu do życia instytucji kulturalnej.
I tak we wrześniu 1964 rozpoczął swoją
działalność Dom Kultury „Włochy”.
Władze powołały placówkę, ale dały jej
mały parterowy budynek. Dopiero w 1984
roku znalazły się pieniądze na remont. Rok
później, kiedy funkcję kierownika powierzono pani Izabeli Starzeckiej, powstały
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pierwsze pracownie – Tkactwa Artystycznego (których pierwsze uczestniczki
ze wzruszeniem świętowały z nami
50-lecie), Foto-Filmowa, Muzyczna z zespołami młodzieżowymi. Chwilę później
pojawiła się też Pracownia Malarstwa
i Rysunku. Ruszyła nauka gry na fortepianie, rytmika dla dzieci, lektoraty języków
obcych, ognisko baletowe i Ogniska
Opiekuńcze dla dzieci. To jeszcze nie
koniec. W tamtejszej Kawiarni Muzycznej odbywały się koncerty muzyki kameralnej, organizowane przy współpracy
z Krajowym Biurem Koncertowym.
Niezwykle nowatorskim pomysłem był
„Salon Odrzuconych” wystawiający

prace plastyczne kandydatów ubiegających
się o miejsce w Akademii Sztuk Pięknych,
którym za pierwszym podejściem nie
udało się zostać studentami wymarzonej
uczelni.
W roku 1987 przyszło pierwsze uznanie.
Dom Kultury otrzymał I nagrodę i dyplom
„Mistrza za najlepsze osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury. Miejscowa prasa
pisała, że Dom Kultury „Włochy”
to „oczko w głowie lokalnej społeczności.
Perełka nie tylko ochockiej, ale w ogóle
warszawskiej kultury”.
dokończenie na str. 2

50-lecie Domu Kultury ,,Włochy”
dokończenie ze str. 1

Jednak okres prawdziwej prosperity
dopiero nadchodził. Wszystko zaczęło się
w 2000 r., kiedy pełnienie obowiązków
dyrektora Domu Kultury „Włochy”
wzięła na siebie pani Wiesława
Sadowska. Powołanie na to stanowisko
wręczył jej Zastępca Burmistrza Gminy
Warszawa-Włochy, pan Andrzej Pawlik.
W ośrodku funkcjonowały wówczas:
pracownia muzyczna, plastyczna, tkactwa,
klub tańca towarzyskiego i Artystyczna
Akademia Malucha. „Brakowało mi propozycji weekendowych dla mieszkańców
i możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i seniorów.
Stąd moja propozycja takich konkursów
i festiwali, które umożliwiły wszystkim
twórcom – od najmłodszego do najstarszego – prezentację swoich dokonań artystycznych na scenie” – wspomina pani
dyrektor. To właśnie z jej inicjatywy
wystartowały nowe projekty, które do
dziś są mocną stroną DK „Włochy”: Asteriada, Warszawa da się lubić, Teraz My,
Włochowska Szuflada, Savoir-vivre, jak
i cykl spotkań z kabaretem Śmiechoterapia,
a także Kabaretowy odlot, Salon Artystyczny Barbary Dziekan i wiele innych.

ność rozpoczął także Klub „Przyszłość”,
który we wrześniu 2004 roku zmienił
nazwę na Klub „Rybnicka”.
Dom Kultury, dysponujący już dwiema
filiami, nie mógł jednak sprostać wszelkim
potrzebom lokalnej społeczności. Władze
ówczesnej Gminy Włochy uznały, że
DKW potrzebuje dużej sali widowiskowej.
I tak w 2004 roku otwarto Okęcką
Salę Widowiskową. Siedziba DKW,
mieszcząca się przy ul. Bolesława Chrobrego 27, także wymagała pewnych zmian
umożliwiających rozwój istniejących form
oraz zaproponowanie nowych. Wiesława
Sadowska dobrze pamięta tamten czas:
„Dostałam zgodę na remont generalny,
który został wykonany przez Urząd Dzielnicy. Kiedy w połowie czerwca 2002 roku
wjechał ciężki sprzęt budowlany, a nasz
budynek zamienił się w szkielet, trudno
było uwierzyć, że już we wrześniu tego
samego roku rozpoczniemy zajęcia.
A jednak! Udało się. We wrześniu
nowy rok kulturalny zainaugurował koncert Edyty Geppert. Sala Widowiskowa
wypełniona była po brzegi”. I tak jest
do dziś. Dom Kultury „Włochy” to dla
wielu miejsce magiczne, tętniące życiem
i otwarte dla wszystkich, którzy poszukują przestrzeni własnych artystycznych
działań i spotkań z kulturą.
Od 2006 roku, dzięki staraniom
Burmistrza Michała Wąsowicza, oraz
jego Zastępców Jerzego Kowaliszyna
i Andrzeja Krupińskiego, istnieje także
pracownia ceramiki i witrażu „Glinianka”, która, korzystając z gościnnych
pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 227
przy ul. Astronautów 17, jest jednocześnie
najdalej wysuniętym przyczółkiem DKW.

fot. UD Włochy

Sam Dom Kultury „Włochy” zmieniał
swój status. Do maja 1994 był filią dzielnicową Ośrodka Kultury Ochoty. Potem
stał się samodzielną jednostką i rozpoczął
nowy okres swojej historii. Po wejściu
w życie ustawy warszawskiej i reformy
administracyjnej stolicy, pierwszym
dyrektorem naszej placówki został
pan Andrzej Ptasznik, a zastępcą dyrektora pani Hanna Zagajewska – włochowianka, która od 1999 roku do niedawna
pełniła funkcję kierownika programowego
DKW, a obecnie wpiera pracowników swą
wiedzą i doświadczeniem.

Dyrektor Domu Kultury ,,Włochy” pani Wiesława
Sadowska

Z inicjatywy władz dzielnicy, pod koniec
2007 roku podjęto prace modernizacyjne
dawnego Kina Olsztyn. Przeprowadzono
gruntowny remont zabytkowej części
kina, a nawet dobudowano nowoczesne
skrzydło. W ten sposób odrestaurowano
i oddano w ręce animatorów kultury budynek o powierzchni 700 m2. Na ten
niezwykły moment mieszkańcy czekali
kilkadziesiąt lat. Nowe centrum kulturalne
przy ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14
otworzyło swoje podwoje jako Artystyczny Dom Animacji – ADA.
>>

W kwietniu 2001 roku, w pomieszczeniach
wynajętych od Instytutu Lotnictwa,
otwarto Klub „Ikar”, w którym aktywnie
rozwijali swoje talenty seniorzy, ale nie
brakowało też dzieci i młodzieży o zainteresowaniach teatralnych i tanecznych.
W październiku 2001 roku swoją działal2
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fot. UD Włochy

Dzięki życzliwości przedstawicieli władz
Gminy Warszawa-Włochy: Burmistrza
Krzysztofa Brzózki, jego zastępców – Andrzeja Pawlika i Jerzego Kowaliszyna
oraz przewodniczącego rady Andrzeja
Krupińskiego, DK ,,Włochy” zyskał dwie
filie.

fot. UD Włochy

50-lecie Domu Kultury ,,Włochy”

Urzoczystości uświetnił koncert Katarzyny Skrzyneckiej

Historia ADY jest naprawdę długa
i wzruszająca. Tuż po wybudowaniu
Domu Ludowego w roku 1928 rozpoczęło
swoją działalność pierwsze włochowskie
kino ,,Ada”. Poza projekcją niezwykłych
filmów, przyciągających tłumy mieszkańców, w sali kinowej odbywały się rewie,
próby i spektakle teatru amatorskiego ze
Stowarzyszenia Młodzieży „Przyszłość”.

fot. UD Włochy

Smutne były losy Ady, podobnie, jak całej
Warszawy, w okresie wojny. Z kina wywieziono projektor. Po wojnie komunistyczne władze sprowadziły sprzęt z
Olsztyna i na pamiątkę tego wydarzenia
kino nazwano „Olsztyn”. Tak zostało do
końca lat 70, kiedy kino zamknięto i budynek podzielił los wielu innych, czyli popadł
w ruinę.

W lutym 2010 roku Burmistrz Dzielnicy
Włochy – Michał Wąsowicz oraz jego
obecni zastępcy: Jerzy Kowaliszyn
i Andrzej Krupiński dokonali uroczystego
otwarcia Artystycznego Domu Animacji
– filii DKW. Kierownikiem tej placówki
została pani Violetta Wacławek, która
zadbała o ciekawa ofertę programową,
złożoną z rozmaitych zajęć edukacyjnych
oraz interesujących wydarzeń artystycznych, skierowanych do lokalnej społeczności i mieszkańców Warszawy. Działające
tu kino studyjne prezentuje widzom
bardzo ciekawy i niezwykle wartościowy
repertuar filmu polskiego i światowego.
W ten właśnie sposób, na naszych oczach,
odrodziło się przedwojenne kino Ada!

Wszystkie te zmiany i nieustanne
dążenia do rozwijania oferty artystycznej były i są możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi oddanych kulturze,
jej animatorom i pasjonatom. „To moi
pracownicy, na których mogę polegać
robią tę wielką robotę. Wiedzą, że cenię
sobie pracę zespołową, bo tylko wspólnymi siłami można pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć sukces. Wszyscy są tak
samo ważni. Nie mogę jednak nie wspomnieć o pani Krystynie Gach, osobie niezwykle rzetelnej i skrupulatnej, która w
2004 roku objęła stanowisko Głównej
Księgowej. Jej rozwaga i cierpliwość są
bezcenne. Innym, niezwykle ważnym filarem działalności Domu Kultury „Włochy”
jest Dział Promocji, którym od 1994 kieruje nieoceniona Iwona Olszewska-Cypelt.
Muszę tu także wymienić naszą znakomitą
koleżankę, specjalistkę z zakresu zamówień publicznych, Urszulę Piechocką,
trzymającą pewną ręką ster Działu
Obsługi. Jej wiedzę i sprawność działania
podziwiam od ponad czterech lat. Cieszę
się też, że nieco ponad rok temu do grona
kierowniczego dołączył Tomasz Mitrowski
– instruktor teatralny i polonista, który powoli przejmuje pałeczkę z rąk Hanny Zagajewskiej – dotychczasowej pani
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i
Imprez” – mówi Wiesława Sadowska.
Obecnie Dom Kultury „Włochy” to trzy,
pracujące niezależnie, placówki: Dom
Kultury przy ul. B. Chrobrego 27, Okęcka
Sala Widowiskowa przy ul. 1 Sierpnia 36a
– spadkobierczyni Klubu „Ikar” i Artystyczny Dom Animacji – ADA przy
ul. ks. J. Chrościckiego 14, kontynuujący
działalność dawnego Klubu Środowiskowego „Przyszłość” oraz Pracownia
Ceramiki i Witrażu „Glinianka”, korzystająca z gościnnych pomieszczeń Szkoły
Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów
17, we wszystkich placówkach łącznie
funkcjonuje ok. 120 form z dziedziny
tańca, teatru, plastyki, muzyki, zajęć twórczych i rekreacyjnych.
Od maluchów po seniorów – każdy zajrzał choćby na chwilę do Domu Kultury
„Włochy”; wpadł na koncert, na zabawę
czy festiwal, obejrzał projekcję filmu
lub kabaret, uczestniczył w spektaklu
teatralnym, lub podziwiał popisowe
występy bliskich i przyjaciół. Tak tu jest,
że chce się zaglądać, chce się występować, chce się wracać. Tyle propozycji,
tyle zaproszeń, tyle niesamowitych pomysłów…

Dziękujemy!!!
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55-lecie Szkoły na Malowniczej
Wrzesień zdecydowanie obfitował w niezwykłe i wzruszające wydarzenia. Najpierw 50 lecie Domu
Kultury Włochy, a 26 września 55-lecie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87,
im. 7 PP AK “Garłuch” na ul. Malowniczej.

Ponieważ jubileusz 55-lecia Szkoły zbiegł
się także z urodzinami pani Dyrektor
Iwony Krupińskiej, na koniec rodzice
z dziećmi przygotowali jej prezent-niespodziankę - przepiękną piosenkę. Dyrektor
Krupińska nie kryła wzruszenia.

fot. UD Włochy

4

Wszyscy goście bawili się naprawdę
doskonale. Dziękujemy za możliwość
uczestniczenia w tak niezwykłym dla
Szkoły momencie. Życzmy kolejnych
55 lat sukcesów wychowawczych.
W tekście wykorzystano fragmentu artykułu
pana Arkadiusza Bonieckiego

fot. UD Włochy

Przy okazji święta szkoły, uroczyście
otworzono kącik poświęcony Papciowi
Chmielowi, który we własnej osobie prze-

Następnego dnia odbył się Piknik Integracyjny, obfitujący w wiele militarnych
i nie tylko atrakcji. Na przybyłych czekały
między innymi pokazy pojazdów wojskowych, loteria fantowa, malowanie twarzy,
warsztaty z tworzenia tradycyjnych
białoruskich lalek spełniających życzenia.
Dzieci mogły do woli korzystać z euro
bungy, gokartów rowerowych czy dmuchanego toru przeszkód. Odważni mogli
sprawdzić się w konkurencjach sportowych. Co ważne, dla każdego śmiałka czekała miła niespodzianka. Nie zabrakło
stoisk ze smakołykami. W organizację
imprezy włączyli się wszyscy nauczyciele
szkoły, rodzice jak i sponsorzy. Jej główny
cel – integracja społeczności dzielnicy,
został w pełni zrealizowany. Świadczyły o
tym uśmiechy na twarzach zarówno dzieci
jak i dorosłych, bo właśnie wspólna zabawa najbardziej zbliża do siebie.

fot. UD Włochy

Wzruszającym przemówieniom nie było
końca. Szkoła otrzymała prezenty
od Zarządu naszej Dzielnicy, a także od
Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dzieci i młodzież przygotowały przepiękne przedstawienie oparte
na komiksie Tytus, Romek i Atomek.
Dyrektor OSiR-u z ul. Gładkiej ufundował
karnety dla kilkorga dzieci.

ciął wstęgę. Od teraz uczniowie codziennie
mają okazję spotkać na korytarzu bohaterów uwielbianego przez naszą szkołę komiksu.

fot. UD Włochy

Ten ważny dla szkoły jubileusz był
rozłożony na 2 dni uroczystości. W tym
uroczystym dniu nie zabrakło wyjątkowych gości, tak trwale związanych z naszą
placówką. Przywitaliśmy Zarząd Dzielnicy
Włochy, członków środowiska patrona
szkoły 7PP AK Garłuch wraz z naszym
przyjacielem Papciem Chmielem, przedstawicieli PP „Porty Lotnicze” i 1 Bazy
Lotnictwa Transportowego Jednostki wojskowej 4918. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Biura Edukacji,
Kuratorium Oświaty, a także reprezentanci
placówek kulturalno-oświatowych z naszej
dzielnicy.
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1 Baza Lotnictwa Transportowego
W październiku 1. Baza Lotnictwa Transportowego obchodziła
soje święto.
polskiego lotnictwa - ,,Lotnictwo jest silne
wtedy, kiedy ma dobre maszyny i dobrze
wyszkolonych pilotów. Potęgą jest wtedy,
gdy prócz tego ma własne legendy”...

Nowe przystanki na Popularnej
W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się o budowę
przystanków autobusowych na ul. Popularnej informujemy, że
rozpoczęła się ich budowa. Pierwszy z nich powstaje na rogu
ul. Popularnej i ul. Stawy.
Budowa przystanków leży w gestii ZTM.
Już w lipcu 2013 roku pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt budowlany. Niestety
kilka tygodni później dostaliśmy informację z Zarządu Transportu Miejskiego, że
z uwagi na ograniczone środki finansowe
i budowę innych przystanków z listy priorytetowej, przystanki na ul. Popularnej
nie będą zrealizowane w 2013 roku.
W czerwcu 2014 roku ZTM podpisał
z Zakładem Remontów i Konserwacji

Jak głosować w wyborach
samorządowych 16 listopada
nie mając zameldowania
w Warszawie?

Dziękujemy naszym lotnikom za ich
służbę. W tym za wrześniową ewakuację
polskiej placówki dyplomatycznej z Iraku.
http://www.3sltr.wp.mil.pl/pl/1_83.html

fot. chor. Jerzy Jabłoński

Na uroczyste obchody święta 1. Bazy
Lotnictwa Transportowego zaproszone
były włdaze dzielnicy Burmistrz Michał
Wąsowicz, jego Zastępca Andrzej Krupińskim i Przewodnicząca Rady Bernadeta
Karczewska. Podczas obchodów lotnikom
wręczono honorowe odznaczenia za
służbę dla naszego kraju. Uroczystość
przebiegła w bardzo uroczystej atmosferze.
Jak mawiał Stanisław Skalski - legenda

Wybory
samorządowe
2014

Dróg porozumienie na budowę przystanków. W lipcu 2014 roku przeprowadzona
przez ZTM komisja przesunęła termin
rozpoczęcia robót z uwagi na sprzeciw
ZOM co do wycinki drzew kolidujących
z omawianymi przystankami.
Po uzgodnieniach pomiędzy ZTM a ZRiKD
i naszych pismach z prośbą o priorytetowe
potraktowanie sprawy, budowa została
rozpoczęta i mamy nadzieję, że wkrótce się
zakończy.

Nie tylko osoby zameldowane w Warszawie mogą wziąć udział w nadchodzących wyborach samorządowych.
Aby zagłosować nie będąc zameldowanym w stolicy, należy dopisać się do spisu
wyborców. Procedura jest bardzo łatwa
i szybka.
► Pierwszym krokiem jest albo wypełnienie wniosku o wpis do rejestru
wyborców (najpóźniej na pięć dni przed
wyborami), albo dostarczenie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego
przez właściwy dla miejsca stałego zameldowania urząd gminy
► Oprócz wniosku należy również
wypełnić oświadczenie o obywatelstwie
i miejscu zamieszkania. Wzór wniosku
i oświadczeń można pobrać w urzędzie
Dzielnicy lub ze strony internetowej
Urzędu Miasta

fot. UD Włochy

► Następnie należy złożyć wniosek,
oświadczenie i skan dowodu osobistego
w Urzędzie Dzielnicy. Aby mieć pewność,
że wniosek zostanie prosimy zabrać
ze sobą również umowę najmu mieszkania, umowę o prac lub zaświadczenie
z warszawskiej uczelni. Będzie to dla
urzędnika potwierdzeniem, że w Warszawie przebywa się na stałe.
► Urząd w ciągu 3 dni rozpatrzy wniosek o wpis do spisu wyborców.
Wybory samorządowe odbędą się
16 listopada 2014r.
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Jesienny Piknik
Rodzinny

fot. arch. przedszkola

W Przedszkolu nr 175 przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w dniu 25 września
odbył się Piknik Rodzinny
pod hasłem „Wyspa Skarbów”.
Placówka została opanowana
przez Piratów zarówno małych
jak i dużych.

Piknikowi towarzyszyło mnóstwo atrakcji.
Na początku wszyscy zebrani powitali
prawdziwego pirata, który nauczył nas
pirackiego hymnu oraz pirackiego tańca.
Rodzice na chwilę mogli wyjść ze swej roli
i wspólnie ze swoimi pociechami bawili się
jak dzieci przy przeciąganiu liny, dmuchaniu
ogromnych balonów, rzutów do celu i łowieniu ryb.

Ulica 1 Sierpnia żyje
A już na pewno odżyła 20 września, kiedy to w Parku im. Marka
Kotańskiego odbyła się uroczystość pod tym tytułem. W nazwie
ulicy data, o której wszyscy powinniśmy pamiętać.
Na placu, podzielonym na pięć dzielnic
pojawiły się dekoracje charakterystyczne
dla okresu wojennego. Mogliśmy obejrzeć
Prudential i budynek PASTy, barykady,
pomnik Syrenki i Małego Powstańca, piękne
kamieniczki na Starówce oraz współczesny
Kopiec Powstania Warszawskiego. O godzinie 11.00 świst kul i wystrzały rozpoczęły
uroczystość. Po krótkiej części oficjalnej nastąpiła potyczka polsko-niemiecka w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Parasol”.
Wrażenie niesamowite, potyczce brał udział
Goliath, zdalnie sterowana mina samobieżna,
stosowana przez Niemców do precyzyjnego
niszczenia umocnień. Po takiej dawce emocji
rozpoczęły się działania Grupy „Radosław”.
Można było zdobywać kartę małego rekruta.
Malować powstańcze znaki na talarkach
z masy solnej, wysłać kartkę na poczcie polowej, a także obejrzeć scenkę teatralną „Zasypani”. Nasi uczniowie stworzyli świetną
pocztę polową i zespół sanitariuszy.
Była też mini gra miejska o tematyce
Powstania Warszawskiego, konkurs plastyczny „Powstanie Warszawskie oczami

dzieci”. Najmłodsi piłkarze OSiR-u rozegrali
mini mecz.
Tego dnia ulica 1 Sierpnia pełna była gości.
Najważniejsi jednak to uczestnicy 63 dni 1944
roku, powstańcy, a wśród nich Pan Eugeniusz
Tyrajski – Prezes Zarządu Głównego Związku
Powstańców Warszawy, który swe wspomnienia przekazywał najmłodszym tak barwnie,
że w oczach wielu dorosłych pojawiły się łzy.
Pisząc o uroczystości nie sposób pominąć
instytucji i osób, dzięki którym się odbyła,
m.in. Urzędu Dzielnicy Włochy – sponsora
grup rekonstrukcyjnych. Wspaniałą pracę
wykonali Rodzice uczniów naszej szkoły,
którzy razem z dziećmi, przy współpracy
nauczycieli, wykonali i montowali dekoracje.
Warto było, wszyscy, którzy 20 września
odwiedzili Park im. Marka Kotańskiego
mówią „wspaniała uroczystość”. Pan Burmistrz – Michał Wąsowicz w swoim przemówieniu powiedział, że marzy o takim,
corocznym święcie ulicy. Dlaczego nie?

fot. ach. szkoły

Podczas pikniku można było pomalować
twarz i zrobić tatuaż, zagrać w kości,
namalować piracki statek, stworzyć naszyjnik
z przepięknych skarbów czy też wyczarować
miecz z balonów. Po wyczerpujących konkurencjach, należało coś zjeść, przygotowano
mnóstwo smakołyków: kiełbaski z grilla,
ciasta i ciasteczka upieczone przez Rodziców. To dzień, który sprawił każdemu przedszkolakowi bezcenny uśmiech na twarzy.

fot. ach. szkoły

Pralnia ,,Słowik”

Dzień 30.09 - Przedszkole nr 77, na zegarze godz.11.50 a w salach na stolikach zamiast talerzy i sztućców – chociaż to pora
obiadu – przybory do mycia zębów!
W październiku Burmistrz Michał Wąsowicz był zaproszony na otwarcie ciekawej
„inwestycji” w naszej dzielnicy - pralni
ekologicznej „Słowik”. Nie byłoby w tym
pewnie niczego szczególnego, gdyby nie
fakt, że pralnia ta jest projektem Fundacji
“Praca dla niewidomych” i pracują w niej
także osoby niepełnosprawne. Szczytny
cel. W pełni popieramy.
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Dzieciaki z wszystkich grup czekają na
odliczanie… Punktualnie o godz. 12.00
czyszcząc i dokładnie szczotkując zęby
nasza Akademia wzięła udział w ustanawianiu REKORDU GUINESA w największej liczbie przedszkolaków z całej
Polski, które w tym samym czasie będą
myć ząbki a zorganizowanym przez Akademię Aquafresh.

Na pamiątkę udziału w wydarzeniu, każde
dziecko otrzymało certyfikat.
Beata Klekocka
wychowawczyni gr. 4

fot. arch. przedszkola

fot. UD Włochy

Czyste ząbki i dobra zabawa

Warsztaty z prawnikiem dla Seniorów
z prawa konsumenckiego
Podczas warsztatów pt. ,,Konsumenci III
wieku” profesjonalny prawnik wyjaśni
Państwu w przystępny sposób te oraz inne
zagadnienia z prawa konsumenckiego.
- Do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku kradzieży moich danych osobowych?
- Żelazko, które wczoraj kupiłem nie
działa. Co zrobić?
- Zgubiłem kartę płatniczą. Co teraz?
UWAGA!!!
Na warsztaty obowiązują zapisy!
Termin i miejsce warsztatów:
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście A

Klub Seniora działający przy
Okęckiej Sali Widowiskowej
przy ul. 1 Sierpnia 36a,
rozpoczął swą działalność
21 września 2012 r.
Do jego powstania przyczynili się
klubowicze z dawnego Klubu Ikar, który
to został zlikwidowany z powodu braku
lokalu. Anna Mężyńska i Ireneusz Dmochowski postarali się, by powstał klub
w innym miejscu. Obecnie działa on
na II piętrze przy bibliotece.

Warsztat odbędzie się
4 listopada (wtorek) o godz. 17.00
Zapisy: e-mail: b30@bpwlochy.waw.pl
lub w lokalu Biblioteki, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście A

Okęcki Uniwersytetu III Wieku
1 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku
szkolnego okęckiego Uniwersytetu III Wieku.
Przy okazji warto przypomnieć włochowskiego artysty - Krzysztofa Chorzewskiego
o Uniwersytecie.
Poznawanie świata ma sens priorytetu.
Zdobywanie wiedzy, to jest na nudę lek.
Zgłoś się jak najszybciej do UNIWERSYTETU,
bo przyszedł czas na Ciebie i masz już
TRZECI WIEK.

fot. UD Włochy

Podczas swojego przemówienia Burmistrz
Michał Wąsowicz przypomniał, że za rok
Uniwersytet będzie obchodził okrągłą,
10-tą rocznicę swojej działalności. Bardzo cieszymy się, że tak wielu mieszkańców naszej dzielnicy bierze udział w
zajęciach. Przypominamy, że harmonogram można znaleźć na stronie internetowej: dkw.dkwlochy.pl/index.php/okecki-utw.
Do zobaczenia na wykładach!

Klub Seniora

Portal naukowy
Od czerwca pod adresem
www.naukowa.warszawa.pl
dostępna jest strona, informująca o naukowych wydarzeniach w stolicy.

Korzystać ze strony mogą zarówno fani
nauki jak i naukowcy czy popularyzatorzy.

10 x ADA WŁOCHY

Naukowa Warszawa została stworzona
przez Centrum Nauki Kopernik, m.st.
Warszawę oraz Festiwal Nauki, jako
szeroko dostępne narzędzie do przekazywania wiadomości o wydarzeniach naukowych w Warszawie. O swojej działalności
mogą za jego pomocą informować instytuty, uniwersytety, wydziały, koła naukowe,
stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje tworzące życie naukowe Warszawy.

Jest we Włochach słynna ADA,
Która program swój ukłADA,
Żeby uczyć i zabawić swoich gości.
Od myślenia jest już blADA,
Ale ciągle opowiADA
Dzieciom bajki, a dorosłym o miłości.
Duża grupa ludzi siADA,
Rzeźbi, śpiewa, gra nie lADA
Ćwicząc pilnie z satysfakcją i bez złości.
Teraz stwierdzić mi wypADA,
Co brzmi trochę jak porADA:
Tylko ADA da Ci tyle przyjemności.

W każdą środę odbywają się spotkania
przy herbacie i ciasteczkach (opłata 10
zł za kwartał), w trakcie których organizowane są mini koncerty wokalne, projekcje
filmowe oraz spotkania z poezją, można
też pograć w brydża. W trakcie roku
odbywają się też wieczorki taneczne,
z reguły w soboty. Wstęp 10 zł od osoby.

Krzysztof Chorzewski

Jednak serwis to nie tylko kalendarium
wydarzeń. Naukowa Warszawa jest też
miejscem, w którym można zaprezentować własne projekty i poszukać partnerów
do ich realizacji.
nr 10 (74) październik 2014

7

Ślubowanie ,,pierwszaków”
Jak co roku odbyły się w naszej dzielnicy ślubowania klas pierwszych.
I to zarówno tych młodszych, jak i starszych – gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dziękujemy za zaproszenia.
I do zobaczenia za rok.

SP 94

fot. UD Włochy

SP 88

SP 66

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

W tym roku przybyło nam w dzielnicy
dużo pierwszoklasistów – mamy już
ponad 825 uczniów – 9 oddziałów w Szkole
Podstawowej przy ul. Cietrzewia, 5 oddziałów w Szkole Podstawowej przy
ul. Przepiórki, 3 oddziały w Szkole Podstawowej przy Malowniczej, jedna nowa

klasa w Szkole Podstawowej przy
ul. Astronautów, 5 oddziałów w Szkole
Podstawowej przy ul. Radarowej, 4 oddziały w Gimnazjum przy ul. Promienistej,
jeden w Gimnazjum przy ul. Malowniczej,
6 oddziałów w Gimnazjum przy ul. Solipskiej, jedna klasa w Liceum oraz 3 klasy
Technikum przy ul. Gładkiej.

ZS 17

Gim 114

fot. UD Włochy

ZS im. Bohaterów Narwiku

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

SP 227
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Solipska ślubowała!
25 września br. w Gimnazjum przy ul. Solipskiej odbyła się
uroczystość przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klas
pierwszych.
mistrza Andrzej Krupiński oraz pani
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Siennicka, którzy wręczyli
pierwszakom legitymacje szkolne, segregatory, w których uczniowie będą gromadzili zaświadczenia o swoich sukcesach oraz
wzmacniające cukierki z witaminami.

Już po raz IV dzieci z Przedszkola nr 313 wzięły udział
w biegu charytatywnym
organizowanym przez Stowarzyszenie „Dać siebie innym”
oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy.

Po części oficjalnej odbyło się „obcinanie
oślich uszu” i dyskoteka. Dziękujemy
za zaproszenie i do zobaczenia za rok!

fot. arch. przedszkola

Reprezentanci klas trzecich powitali swoich młodszych kolegów oraz wszystkich
zebranych. Pani dyrektor Iwona Rydlewska zabrała głos zwracając się ciepło do
pierwszoklasistów, którzy tego dnia byli
przecież najważniejsi. Następnie wszyscy
przewodniczący klas pierwszych reprezentujący swoje klasy złożyli ślubowanie. Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy
- Burmistrz Michał Wąsowicz, Zastępca Bur-

,,Wybiegaj
sprawność”

fot. UD Włochy

12 października dzieci biegły na dystansie 200 m na Kępie Potockiej. Każdy
uczestnik biegu otrzymał na mecie
pamiątkowy, kryształowy medal, maskotkę i płytę z piosenkami. Przedszkolaki
oprócz biegu, kibicowały osobom niepełnosprawnym, które na dystansie 50 m
poruszały się o kulach lub na wózkach;
miały też okazję spotkać tegorocznego
Vice Mistrza Europy 3000 m prz.- Krystiana Zalewskiego.

Święto Demokracji w SP nr 66
im. ks. Juliana Chrościckiego
Demokratyczne wybory charakteryzują się czterema przymiotami.
Są: równe, powszechne, bezpośrednie oraz tajne. Udział w wyborach jest dla każdego ucznia lekcją demokracji, podczas której
uczą się podejmowania świadomych wyborów i odpowiedzialności
za szkolną wspólnotę.

Wszystkie klasy mogły się pochwalić
bardzo wysoką frekwencją wyborczą,
a po emocjach związanych z oddawaniem
głosów uczniowie mogli oglądać przygotowane na tę okazję wystawki oraz sko-

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie…”. Słowa męża
stanu Jana Zamoyskiego, oświeceniowego
polityka i kanclerza świadczą, że tylko
edukacja publiczna uczyni zgodnych
i dobrych obywateli tego kraju.

fot. arch. przedszkola

Klasy czwarte wspierały kampanię
wyborczą plakatami promującymi ideę
demokratycznych wyborów. W klasach
tych przeprowadzono zajęcia edukacyjne
dotyczące działania w szkole Rady Samorządu Uczniowskiego.

rzystać z biblioteki, gdzie przygotowano
serię artykułów na temat demokracji.

Szkoła Podstawowa nr 66 w Warszawie
realizuje tę myśl i już od najmłodszych
lat zaszczepia społeczności uczniowskiej
pełną świadomość wyboru i tym samym
współdecydowania, póki co na gruncie
szkolnym. Ta lekcja pierwszej, ale jakże
ważnej demokracji wykształci potrzebę
w dorastającym pokoleniu udziału
w prawdziwych już wyborach.

fot. arch. przedszkola

Dnia 29 września 2014 r. w naszej szkole
odbyły się wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego i były poprzedzone
kampanią wyborczą. Od 15 września
uczniowie prezentowali swoje programy
i zachęcali do oddania głosu na konkretnego kandydata.

Akcją towarzyszącą całej imprezie była
zbiórka plastikowych nakrętek, które
zostaną przeznaczone na zakup elektrycznych wózków oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Nasze przedszkole przekazało na ten cel
20 kg plastikowych nakrętek.

Naucz. SP 66
nr 10 (74) październik 2014
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Gimnazjaliści klas III przed wyborem

20 września pożegnaliśmy
lato i powitaliśmy jesień.
Festyn rozpoczęły panie
nauczycielki inscenizacją wiersza Jana Brzechwy „Entliczek
Pentliczek”.

Co roku, tuż po wakacjach, przeprowadzam badanie potrzeb i oczekiwań
w zakresie doradztwa zawodowego. Tym
razem przedmiotem moich badań była
orientacja edukacyjno-zawodowa gimnazjalistów, którzy za kilka miesięcy dokonają
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Łącznie
w trzech szkołach zebrałem informację
od 243 uczniów z 11 klas.

fot. arch. przedszkola

Święto jabłka
w Przedszkolu
nr 313

Malowanie twarzy, bańki mydlane, lepienie z masy solnej, zdjęcia w jabłuszku czy
kącik kulinarny to tylko niektóre atrakcje,
jakie czekały w tym dniu na dzieci i rodziców w naszym ogrodzie.
Konkursy zręcznościowe i quizy
związane tematycznie z jabłkiem cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
przybyłych gości. Przez cały czas trwania
festynu można było się posilić przy stole
degustacyjnym (obfitującym w różne potrawy z jabłek), który został przygotowany
przez przedszkole, rodziców i dzieci.
Jesienne festyny stają się tradycją naszego przedszkola. Do zobaczenia za rok!

Wrzesień to dobry miesiąc dla każdego ucznia, aby zaplanować
działania i rozłożyć siły na cały rok szkolny.

Ankieta, którą opracowałem zawierała
cztery pytania. Badani w skali 1-6 oceniali wpływ czynników wewnętrznych
(zainteresowań, zdolności, umiejętności,
cech charakteru i osobowości, stanu zdrowia) jak też czynników zewnętrznych
(rodziców, rówieśników, oferty szkół ponadgimnazjalnych, wymagań rekrutacyjnych, możliwości rynku pracy) na wybór
dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Średnia ocena czynników wewnętrznych
(4,26) kazała się znacznie wyższa od zewnętrznych (3,63).
Może to świadczyć o wyższym stopniu
świadomości własnych zasobów nad czynnikami, na które nie mają bezpośredniego
wpływu. Na początku swojej ścieżki edukacyjno- zawodowej liczą przede wszystkim na siebie i to jest dobry punkt
wyjścia.
Wśród osobistych zasobów
na pierwszym miejscu
znalazły się zainteresowania, preferencje – 4,73
(najwyższa średnia w badaniu!), a w następnej kolejności zdolności – 4,66,
umiejętności – 4,63, stan
zdrowia – 3,90, cechy charakteru i osobowości – 3,76.

fot. arch. przedszkola

Porównując wyniki wszystkich czynników,
które rozważali badani można przypuszczać, że w swoich wyborach chcą się
kierować zainteresowaniami, zdolnościami
i umiejętnościami. Biorą również pod
uwagę praktyczne efekty kształcenia
jak wymagania rekrutacyjne, możliwości
nr 10 (74) październik 2014

Uczniów klas 3 gimnazjum czekają jeszcze
egzaminy. Mam nadzieję, że ich wyniki nie
obniżą poziomu tej pewności. Gromadząc
wiedzę i umiejętności - łatwiej o lepsze
wyniki, ale warto również korzystać
z wiedzy, doświadczeń rodziców i rówieśników.
Podczas badania uczniowie mieli również okazję ocenić swoją gotowość do
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Średnia samoocena gotowości wyniosła
3,82. Można powiedzieć - cztery z minusem! Uważam, że jest to dość dobra ocena,
jak na początek roku szkolnego.

?

Interesująco przedstawiają się wyniki
oceny czynników zewnętrznych. Największy wpływ miały tu możliwości na rynku
pracy – 4,43 i wymagania rekrutacyjne
– 4,23. Oferta szkół ponadgimnazjalnych
oceniona została na 3,86. Najmniejszy
wpływ na wybory badanych mieli rówieśnicy – 2,80 (najniższy wynik badania)
oraz rodzice – 2,86.
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dostania się do wybranej szkoły,
a później możliwości zatrudnienia
w wybranym zawodzie. Taki sposób
myślenia spowodował, że zarówno rówieśnicy jak i rodzice mają nieznaczny wpływ
na ich decyzje edukacyjno-zawodowe?!
Jako doradca zawodowy, pracujący
z młodzieżą od kilku lat - jestem tym nieco
zaskoczony. Z mojego doświadczenia
wiem, że w momencie podejmowania
wyboru szkoły opinia rodziców oraz
rówieśników ma duże znaczenie. Być
może, że na tym etapie uczniowie czują się
bardziej pewnie i oby tak pozostało.

Ostatnie pytanie (sprawdzające) dotyczyło znajomości
przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum na punkty w procesie
rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W zdecydowanej większości pytani nie
posiadają jeszcze takiej wiedzy. Byłoby dobrze, aby już
teraz dowiedzieli się o tym i starali się uzyskiwać możliwie jak najwyższe oceny
z języka polskiego i 3 wybranych przedmiotów. Oceny są punktowane i często
decydują o dostaniu się do wybranej
szkoły, obok wyniku egzaminu końcowego.
Z praktyki wiem, że dopiero pod koniec
roku szkolnego uczniowie liczą i gorączkowo
zabiegają o każdy punkt. Czyż nie
rozsądniej byłoby zadbać o oceny i punkty
już teraz i spokojnie, systematycznie przygotowywać się do tak ważnego wyboru?
Trzymam kciuki i życzę powodzenia…
oraz służę pomocą.
Andrzej Brzywca - doradca zawodowy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

W październiku br. zakończyła się XV edycja Konkursu wakacyjnego o Miejscach Pamięci Narodowej w Dzielnicy Włochy. Celem
konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczające nas,
liczne miejsca pamięci narodowej.
Niejednokrotnie przechodzimy codziennie
obok tych miejsc nie znając ich historii
oraz tragedii ludzkich, które rozegrały się
tam kilkadziesiąt lat temu. Uczestnicy –
młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli za zadanie dotrzeć
przynamniej do pięciu miejsc pamięci,
wykonać drobne prace porządkowe oraz
udokumentować to w formie albumów,
książeczek, folderów zawierających zdjęcia, rysunki oraz odpowiedzi na pytania
dotyczące historii Polski oraz miejsc
pamięci narodowej.

W wycieczce wzięli udział także chorążowie
i asysta pocztów sztandarowych ze szkół
podstawowych naszej dzielnicy.

Miło nam poinformować, że
prostych napraw swojego
roweru można dokonać
przy samoobsługowej stacji
rowerów miejskich Veturilo
przy naszym Urzędzie, czyli
przy al. Krakowskiej 257.

Ta mała, niepozorna stacja zawierają
wszystko, czego może potrzebować
rowerzysta po awarii: wkrętaki (płaski,
krzyżowy, TORX T25), klucz nastawny,
klucze płaskie (8x10 mm i 13x15 mm),
zestaw imbusów w rękojeści, łyżki
do opon i - co chyba najważniejsze - pompkę z adapterem do zaworów każdego
typu. Posiadacze smartfonów mogą zeskanować na stacji kod QR, dzięki któremu zdobędą szczegółową instrukcję
podstawowych napraw. Ponieważ korzystanie ze stacji jest darmowe, pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze.
Zapraszamy!

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

W tym roku wpłynęło 13 prac. W nagrodę
wszyscy uczestnicy wyruszyli na wycieczkę autokarową „Szlakiem Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”.

● Sulejówek (Willa „Milusin” – siedziba
Marszałka, muzeum Marszałka Józefa
Piłsudskiego)
● Góra Świętego Antoniego
● Ossów (Kaplica i cmentarz wojenny,
miejsce śmierci księdza Ignacego Skorupki)
● Wólka Radzymińska (pomnik por.
Stefana Pogonowskiego)
● Radzymin (Cmentarz wojenny)
● Beniaminów (forty)
● Warszawa (Cmentarz Wojskowy
Powązki – kwatery bohaterów wojny
1920r., pomnik Orląt Warszawskich)

Samoobsługowa
stacja naprawy
rowerów

fot. UD Włochy

Miejsca Pamięci Narodowej
w Dzielnicy Włochy
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Śladami historii - Świerszcza 2
Zbiórka patrolu wędrowniczego 16 WDH im. Zawiszy Czarnego „Sulima” była niecodzienna. Zwykle
spędzamy razem czas jeżdżąc na rowerach lub wędrując po górach, jednak teraz stoimy przed
drzwiami wejściowymi do kamienicy przy ulicy Świerszcza 2 w warszawskich Włochach.
Jest gorące, popołudnie…

Patrol Wędrowniczy 16 WDH „Sulima”

„To jest miejsce, w którym wszystko się
zaczęło”. W 2000 roku, dokładnie 11 listopada, podczas brania węgla z tej właśnie
piwnicy p. Marlena wraz z mamą zauważyły napis na jednej ze ścian: „Bóg
Honor i Ojczyzna”. Po chwili, obejrzawszy dokładniej mur piwnicy, stwierdziły,
że jest tam znacznie więcej napisów.
Od razu powiadomiły o swoim odkryciu
warszawski oddział IPN. Okazało się, że
te właśnie piwnice są brakującym elementem w odtwarzanych przez naukowców
powojennych dziejach Polski. Historycy
zajmujący się zbrodniami komunistycznymi wiedzieli, że w tych okolicach znajdowało się takie miejsce, nie znali jednak
żadnych bliższych szczegółów. Po dalszych
dociekaniach okazało się, że po wojnie
znajdowało się tu tajne więzienie NKWD,
w którym oprawcy przetrzymywali przeciwników narzuconego Polsce systemu,
albo tych, których jedynie o niechęć do komunizmu podejrzewali. Bardzo szybko
przeprowadzono wizję lokalną, wykonaną
przez prokuratorów i historyków IPN.

12

nr 10 (74) październik 2014

Patrol Wędrowniczy 16 WDH „Sulima”

Przywiodła nas tu chęć poznania tajemnicy tego zagadkowego miejsca. Najpierw wchodzimy na podwórko, gdzie
spostrzegamy dorosłych odpoczywających
po pracy oraz bawiące się dzieci. Schodzimy po schodach. Wśród rozmaitych
przedmiotów trzymanych na ogół w piwnicach znajdują się drzwi, przez które przechodzimy do dalszej części podziemia
budynku. W nasze twarze uderza chłód
ceglanych murów. Jedna z właścicielek,
pani Marlena Piekarska-Olszówka, kieruje
nas do pierwszej piwnicy. W półmroku
zauważamy sporo napisów i rysunków
znajdujących się na ścianach. Wiemy już,
że trafiliśmy do miejsca, którego szukaliśmy i że za chwilę poznamy niezwykłą
historię. Pani Marlena rozpoczyna opowieść…
Kamienica była niegdyś własnością pradziadka pani Marleny, który przed wojną
był sędzią. Tutaj spędził okupację. Po jej
zakończeniu dostał nakaz komendanta
wojennego miasta Włochy (kiedyś podwarszawskiej miejscowości) opuszczenia
posiadłości. Walka o odzyskanie domu nie
przyniosła rezultatów. Jak się później okazało, w kamienicy urządzono areszt, gdzie
przetrzymywano więźniów – „wrogów
ludu”. W piwnicach znajdowały się
cele więzienne, natomiast na górze
urządzono pokoje przesłuchań. Według
źródeł historycznych przez to miejsce
„przeszło” ponad 1000 osób. Byli upychani
po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób
w małych, piwnicznych pomieszczeniach,
niezapewniających warunków życia, nie
mówiąc o przeżyciu.
Największą i najbardziej szokującą
pamiątką po obecności więźniów są
napisy wyryte w murach. Świadczą one
o cierpieniach, rozterkach, tęsknocie za
normalnym życiem na wolności. Oprócz
patriotycznych i religijnych inskrypcji widzimy kilka przykładów różnego rodzaju
systemów kalendarzy, a także podpisy
więźniów, którzy być może liczyli się
z tym, że nie wyjdą stąd żywi. Czym
wykonywali te napisy? Pomiędzy cegłami
odnaleziono druciki, gwoździe, nawet stalówkę. W drzwiach do cel wycięto „judasze” oraz większe otwory służące do
dostarczania jedzenia. Brak tu okien, jedynie w końcach pomieszczeń znajdują się
małe szyby na węgiel, jednak w tamtym
czasie i one były zasłonięte. Zastanawiamy
się, ile można wytrzymać w takich warun-

kach, ile znieść bez słońca, powietrza,
widoku drzew, bez nadziei na przeżycie
kolejnego dnia.
W ciszy wchodzimy do kolejnych pomieszczeń. Nie wygląda to jak zwykła
wystawa muzealna, nie ma tu gablot,
zabezpieczonych szybami. Możemy
wszystkiego dotknąć, wszystko dokładnie
obejrzeć. Na drzwiach do jednego z pomieszczeń dostrzegamy wyryty, jakby
cieniutką igłą, mikroskopijny plan okolicy.
Być może służył lub miał służyć do
ucieczki z tego strasznego miejsca.
Każda rzecz w tych piwnicach, każda
cegła w murze, wydaje się być niemym
światkiem tragedii, o których niewiele
osób dziś już pamięta. Właściciele kamienicy starają się upowszechniać tę historię,
ale przychodzi to z ogromnym trudem.
Zadziwiająco małe jest zainteresowanie
instytucji odpowiadających za pamięć historyczną. IPN do dzisiaj nie uporał się
ze skatalogowaniem wszystkich piwnic,
duża ich część jest od podłogi aż do sufitu
zasypana śmieciami, które były tutaj
składowane przez lata. Być może istnieją
połączenia i systemy korytarzy, które prowadzą do kolejnych piwnic, znajdujących
się na terenie sąsiednich posiadłości.
Z pewnością dużo jest jeszcze do odkrycia.
To także zadanie dla nas, młodych, interesujących się historią i pragnących upamiętnienia ofiar nieludzkiego systemu.
Czujemy, że za jakiś czas wrócimy w to
miejsce.
Patrol Wędrowniczy 16 WDH „Sulima”

Okęcie bez tajemnic – z alpakami za pan brat!

fot. „Alpaki na Okęciu”

W Polsce jest łącznie około 2500 alpak
i hoduje się je na wełnę. Jest ona niezwykle cenna i delikatna (szczególnie ta z
pierwszego strzyżenia), a jej antyalergiczne
właściwości oraz świetna izolacja jaką
zapewniają przed zimnem oraz gorącem
sprawiają, że coraz częściej jest wykorzystywana w przemyśle tekstylnym, szcze-

Alpaka (Lama pacos) jest bliżej spokrewniona z wielbłądem niż lamą. Zwierzęta
te żyją około 20-25 lat, są bardzo czyste,
przyjazne i inteligentne (do Australii
zostały sprowadzone w celu pilnowania
stad owiec!). Ich łagodny charakter oraz
wyraźna sympatia jaką darzą dzieci świetnie sprawdzają się w leczeniu różnego
rodzaju schorzeń – alpakoterapia staje się
coraz popularniejsza i ma bardzo korzystny
wpływ na psychikę pacjentów w różnym
wieku.

fot. „Alpaki na Okęciu”

Skąd w ogóle pomysł takiej hodowli?
„Latynoski” są niejako kontynuacją
hodowli koni obecnie zanikającej
ze względu na postępującą zabudowę
Okęcia. Alpaki czują się świetnie w towarzystwie innych zwierząt, a szczególnie
psów, z którymi lubią się ganiać i bawić
w chowanego. Są zwierzętami niezwykle
towarzyskimi, interesują się sobą nawzajem, stadnie asystują przy porodach,
a życie w samotności mogłoby doprowadzić do ich śmierci.

gólnie w produkcji odzieży dla sportowców. Hodowla alpak oraz przetwórstwo
ich wełny jest w Polsce jeszcze w powijakach i hodowcy zmuszeni są do wysyłania
wełny do zagranicznych przędzalni.
Za cenny uważa się też mocny i odżywczy
nawóz alpak. Powoli rozwija się specjalizacja weterynaryjna oraz żywieniowa
dedykowana tym egzotycznym zwierzętom
(w Europie bowiem dietę alpak uzupełnia
się m.in. o witaminę D3 w związku
z mniejszym niż w Ameryce Południowej
nasłonecznieniem). Krajowych hodowców
zrzesza Polski Związek Hodowców Alpak.

fot. „Alpaki na Okęciu”

Wiele razy dziennie obok wybiegu przy
ul. Muszkieterów zatrzymują się przechodnie i samochody. Z ulicy dobiega wówczas
wołanie i cmokanie próbujące zwrócić
uwagę alpak. Czworonożne damy i jeden
niespełna roczny samczyk Hendrix
(dla bliskich Henio), mimo że z natury
bardzo ciekawskie, zdają się być niewzruszone i spokojnie skubią trawę, co jest ich
głównym zajęciem. Ma to swoje zalety,
ponieważ przy hodowli alpak pielęgnacja
trawnika ogranicza się do koszenia go raz
na 2-3 tygodnie w celu wyrównania źdźbeł.
Polska trawa zawiera jednak wyraźnie
mniej krzemu od południowoamerykańskiej, dlatego też należy dbać o zęby alpak
i raz na jakiś czas je ścierać. Warto też
pamiętać, że gdy trawy brakuje, bez specjalnego wybrzydzania zaczną ogryzać
inne rośliny, w tym chętnie krzaczki pomidorów.

fot. „Alpaki na Okęciu”

Okęcie to poza stołecznym ogrodem zoologicznym jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można
spotkać takich przesympatycznych, wełnistych mieszkańców. Alpaki pojawiły się u nas przed
dwoma laty – cztery samice przyleciały samolotem z Chile do Europy. Dziś wesołe stadko liczy
dziewięć sztuk, z czego dwie urodziły się już na Okęciu. Jeszcze w tym roku na świat mają przyjść
kolejne młode.

Alpaki uwielbiają zażywać piaszczystych
kąpieli (w sezonie zimowym równie chętnie tarzają się w czystym śniegu) a w upały
chłodzić się w wodzie. Okęckie alpaki
mają wiele szczęścia, gdyż w sezonie letnim wyjeżdżają na kilka miesięcy w okolice Ustrzyk Dolnych. Z nieskrywaną
radością korzystają tam z bieszczadzkich
łąk i krystalicznie czystego potoku.
Jeżeli chcieliby Państwo śledzić poczynania stada naszych parzystokopytnych sąsiadów, zachęcam do odwiedzenia profilu
„Alpaki na Okęciu” na Facebooku!
Małgorzata Brzózka
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście
stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady
m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy
na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały Nr XCI/2341/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów
głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach Prezydenta
m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr
obwodu

14

Granice obwodu

651

ul.Atlasowa:cała,ul.Ciszewska:cała,ul.Dźwigowa:cała,ul.Galaktyki:
cała,ul.Globusowa:cała,ul.Nastrojowa:cała,ul.Nike:cała,
ul.Parowcowa:cała,ul.Redaktorska:cała,ul.Rejonowa:cała,
ul.Trzcinowa:cała,ul.Wałowicka:cała,ul.Zodiakalna:cała

652

ul.Cienista:odnr4donr20,ul.Flagowa:2,3,4,ul.Koziorożca:cała,
ul.ks.J.Chrościckiego:1,1A,3,3A,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,14,
16/18,20,22,ul.Łuczek:cała,ul.ŁukiMałe:cała,ul.ŁukiWielkie:cała,
ul.ObrońcówPokoju:cała,ul.P.Michałowskiego:cała,
ul.Promienista:3,4,5,6,7,8,8A,10,ul.Przednia:cała,
ul.Rybnicka:29A,31iodnr35donr103,ul.Świerszcza:2,
ul.Świetlana:1,1A,2,3,4,4A,5,6,6A,7,8,8A,11,
ul.Tumska:numeryparzyste-od4do46,ul.Zdobnicza:cała

653

ul.Flagowa:6,8,9,11,13,14,16,ul.F.Szuberta:odnr45donr78,
ul.Głubczycka:26iodnr28donr43,ul.J.I.Kraszewskiego:odnr29donr
52,ul.ks.J.Chrościckiego:numeryparzysteodnr26donr76,
ul.Latarnika:odnr33donr33Biodnr35donr62,ul.Notecka:od
nr3donr39,ul.Promienista:9iodnr11donr48,ul.Świetlana:10,10Ai
odnr12donr42,ul.Tumska:numerynieparzyste–od3do41,
ul.Urszuli:numeryparzyste:odnr6donr28inumerynieparzyste:odnr17
donr47,ul.Znicz:cała

654

ul.Dymna:cała,ul.F.Szuberta:numeryparzyste:odnr2donr24inumery
nieparzyste:odnr1donr25,ul.Fraszki:cała,ul.Gęślarska:cała,
ul.Głubczycka:numeryparzyste:6,8inumerynieparzyste:odnr1donr7,
ul.Jagny:cała,ul.J.I.Kraszewskiego:numeryparzyste:odnr2donr8i
numerynieparzyste:odnr3donr9,ul.Latarnika:numeryparzyste:odnr4
donr18Ainumerynieparzyste:odnr1donr11,ul.Obywatelska:numery
parzyste,ul.Piątkowska:cała,ul.Potażowa:cała,ul.Przepiórki:cała,
ul.Przyłęcka:numeryparzyste:odnr26donr36inumery
nieparzyste:odnr33donr47A,ul.Rybnicka:numeryparzyste:od
nr2donr18Ainumerynieparzyste:odnr1donr21,
ul.Świerszcza:odnr42donr88,ul.Wszemirowska:cała,ul.Zaranie:cała
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Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul.Globusowa24
(SzkołaMuzyczna)

ul.ks.J.Chrościckiego2
(BibliotekaPubliczna)
(podjazd)

ul.Promienista12A
(ZespółSzkół
Ogólnokształcącychnr17)

ul.Przepiórki16/18
(SzkołaPodstawowanr66)

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

655

ul.Dekarska:cała,ul.F.Szuberta:numeryparzyste:odnr26donr42i
numerynieparzyste:odnr27donr41,ul.Głubczycka:numeryparzyste:od
nr10donr22ainumerynieparzyste:odnr11donr27,ul.J.I.Kraszewskiego:numeryparzyste:odnr12donr26Ainumerynieparzyste:odnr11do ul.ks.J.Chrościckiego14
(ArtystycznyDomAnimacji
nr25,ul.ks.J.Chrościckiego:numerynieparzyste–od13do83,
„ADA”)(lokaldostosowany
ul.Latarnika:numeryparzyste:odnr22donr34inumerynieparzyste:od
dopotrzebwyborcównienr13donr29,ul.N.Paganiniego:cała,ul.Obywatelska:numeryniepapełnosprawnych)
rzyste,ul.Pianistów:cała,ul.Przyłęcka:numeryparzyste:odnr2donr24i
numerynieparzyste:odnr1donr31ul.Rybnicka:numeryparzyste:odnr20
donr36inumerynieparzyste:25i27,ul.Świerszcza:odnr5donr40,
ul.Urszuli:numerynieparzyste:odnr1donr13,ul.Uśmiech:cała,
ul.W.Żeleńskiego:cała

656

ul.Solipska:cała,ul.Zapustna:cała

ul.Solipska17/19
(GimnazjumNr112)

657

ul.BatalionuAK„Włochy”:cała,ul.Fasolowa:cała

ul.Solipska17/19
(GimnazjumNr112)

658

ul.Akurat:cała,ul.BolesławaChrobrego:cała,ul.Husarska:odnr3do
nr12A,ul.Kleszczowa:odnr1Adonr14,ul.Łamana:cała,ul.Milanowska:
cała,ul.NaKrańcu:cała,ul.Popularna:4/6,6,8/10,12,ul.Ryżowa:odnr1
donr29,oraznr30,nr30B,32Ai34ul.Sklepowa:cała,ul.Szczera:cała,
ul.Tomnicka:odnr1donr8A,ul.Tynkarska:cała,ul.Wilczycka:numery
parzyste–od4do32

659

ul.Bratnia:cała,ul.Cegielniana:cała,ul.Cz.Kłosia:cała,ul.Drukarzy:8,12,
18,ul.Dziupli:cała,ul.Owalna:cała,ul.Plastyczna:cała,ul.Płużańska:od
nr5donr30,ul.Popularna:numerynieparzysteod7do47,
ul.Potrzebna:odnr1donr49,ul.Przecznica:cała,ul.Przesmyk:cała,
ul.Składowa:cała,ul.Stajenna:cała,ul.Stawy:cała,ul.Śląska:numery
parzyste:odnr6donr52,numerynieparzyste:odnr3donr31B,
ul.Techników:cała

660

ul.BudkiSzczęśliwickie:17,19,21,33,59,59A,59B,67,69,ul.Chylońska:
9,9A,ul.Czereśniowa:numerynieparzysteodnr63Adokońca,numery
parzysteodnr102dokońca,ul.Czółenkowa:cała,ul.Drukarzy:26,32,34,
36,36A,38,ul.Gryczana:2,ul.Mikołajska:cała,ul.Naukowa:cała,
ul.Patrolowa:cała,ul.Popularna:numerynieparzysteod49do65,
ul.Poronińska:cała,ul.Poziomkowa:cała,ul.Starowiejska:cała,
ul.Szczęsna:cała,ul.Śląska:numeryparzyste:odnr54donr74inumery
nieparzyste:odnr33dokońca,ul.Włodarzewska:97,99/101,112/114,124,
125,ul.Wyrzyska:cała

661

ul.Badylarska:2,4,ul.Cietrzewia:cała,ul.Denarowa:cała,ul.Dukatowa:
cała,ul.Husarska:odnr13/15donr62,ul.Karatowa:cała,ul.Kleszczowa:
odnr15donr41E,ul.Konewki:cała,ul.Krańcowa:cała,ul.PanaTadeusza:
cała,ul.Płomyka:cała,ul.Popularna:numeryparzysteod14do64,
ul.Sobótki:cała,ul.Tomnicka:odnr9donr25,ul.Wilczycka:numery
nieparzysteod1do31,ul.Wylot:cała,ul.Zbocze:cała

ul.Cietrzewia22A
(SzkołaPodstawowanr94)
(lokaldostosowany
dopotrzebwyborców
niepełnosprawnych)

AlejeJerozolimskie:numeryparzysteodnr192donr198M,
ul.Czereśniowa:numerynieparzysteodnr3donr53A,numeryparzysteod
nr6donr98,ul.Łopuszańska:132,

ul.Czereśniowa35
(OśrodekPomocy
Społecznej)

662

ul.BolesławaChrobrego27
(DomKultury,,Włochy”)

ul.Śląska50/52
(PrzedszkoleNr71)

ul.Czereśniowa118
(OśrodekPomocy
Społecznej)
(lokaldostosowany
dopotrzebwyborców
niepełnosprawnych)
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Nr
obwodu

Granice obwodu

663

AlejaKrakowska:numerynieparzysteod201do291B,ul.Analityczna:cała,
ul.Bakalarska:cała,ul.Borsucza:cała,ul.Działkowa;131,131A,
ul.Fajansowa:cała,ul.Geologiczna:cała,ul.Głuszycka:cała,
ul.Hejnałowa:cała,ul.Instalatorów:cała,ul.Jantar:cała,ul.Jutrzenki:od
nr99/101donr186,ul.KazimierzaWielkiego:cała,ul.Kolneńska:cała,
ul.Łobeska:cała,ul.Łopuszańska:odnr4/6donr118,ul.M.Flisa:cała,
ul.Nadziei:cała,ul.Narożna:cała,ul.Nasienna:cała,ul.Orzechowa:cała,ul.
Podborska:cała,ul.Porcelanowa:cała,ul.Pryzmaty:cała,ul.Równoległa:
cała,ul.Skromna:cała,ul.Startowa:cała,ul.Stokrotki:cała,ul.Światowa:
cała,ul.Wagonowa:cała,ul.Zagadki:cała,ul.Zbąszyńska:cała

664

al.Krakowska:numeryparzyste:118i134inumerynieparzyste:odnr131A
donr195,ul.Boryny:cała,ul.Cyprysowa:cała,ul.Jakobinów:cała,
ul.Jamińska:cała,ul.Janiszowska:cała,ul.Jutrzenki:odnr81donr98,
ul.Krakowiaków:odnr1donr66,ul.Leonidasa:cała,ul.Materii:cała,
ul.Modularna:cała,ul.Muszkieterów:odnr41donr76,ul.P.Lipowczana:
cała,ul.Prudnicka:cała,ul.Robotnicza:cała,ul.Saperów:cała,
ul.Serwituty:cała,ul.Skrzydlata:cała,ul.Statyczna:cała,ul.Trojańska:cała,
ul.Żegoty:cała

665

ul.Aksamitna:odnr1donr15inr17,17A,al.Krakowska:numerynieparzysteodnr85donr127A,ul.Badylarska:33,41,43A,45,49A,51,63,91,
ul.Buńczuk:cała,ul.Centralna:cała,ul.Daleszycka:cała,ul.Długopolska:,
cała,ul.Działkowa:26,28,30inumerynieparzysteod57do97,ul.Dzwonkowa:1,1A,1B,3,5,7,7A,9,ul.Jutrzenki:odnr2donr79,ul.K.Kolumba:
51,57,61,63,ul.Maciejki:cała,ul.Malownicza:cała,ul.Mineralna:cała,
ul.Minutowa:cała,ul.Municypalna:cała,ul.Muszkieterów:odnr3donr32,
ul.Nieduża:cała,ul.Obotrycka:cała,ul.Perlonowa:cała,ul.Rękodzielnicza:
cała,ul.Ruchliwa:cała,ul.Salomejska:2,4,4A,6,8,10,14,16,18,
ul.Scholastyków:cała,ul.Skibicka:cała,ul.Sycowska:cała,ul.Trzos:cała

666

ul.Aksamitna:16,18,20iodnr22donr61,al.Krakowska:odnr4donr78
inumeryparzyste:odnr98donr102A,ul.A.Struga:cała,ul.B.Gidzińskiego:cała,ul.Działkowa:numerynieparzysteod7do51,ul.Dzwonkowa:
odnr17donr66A,ul.Emaliowa:caławgranicachadministracyjnychm.st.
Warszawy,ul.Finałowa:caławgranicachadministracyjnychm.st.Warszawy,
ul.Malownicza31
ul.Foliałowa:cała,ul.Hipolitowo:cała,ul.Hipotezy:cała,ul.JankaMuzy(SzkołaPodstawowanr87)
kanta:cała,ul.Katalogowa:cała,ul.Krótka:cała,ul.K.Kolumba:odnr1do
(podjazdodstronyboiska
nr36A,ul.Kurzawska:cała,ul.NaSkraju:numeryparzysteod2Bdo66inr
szkolnego)
19,ul.Odblask:cała,ul.Ogrodników:cała,ul.Paluch:1,4,5,12,ul.Pograniczna:cała,ul.Popas:cała,ul.Rebusowa:caławgranicachadministracyjnychm.st.Warszawy,ul.Sworzniowa:cała,ul.Szyszkowa:caławgranicach
administracyjnychm.st.Warszawy,ul.Świetlista:cała,ul.Wolborska:cała,
ul.Załuski:cała,ul.Zbiorowa:cała,ul.Żniwna:cała

667

ul.17Stycznia:odnr54donr76A,al.Krakowska:numeryparzyste–od212
do236,ul.Gładka:cała,ul.Pilchowicka:cała,ul.Radarowa:odnr34do
nr65,ul.Sabały:odnr21donr62,ul.Słowicza:29iodnr31donr60,
ul.Tapicerska:cała

668

ul.17Stycznia:42,44,46,ul.Astronautów:10,12,14,15,16,16A,17,ul.
Iłżecka:10,16,ul.K.Zarankiewicza:7,9,ul.Sasanki:6,12,14,ul.S.Drzewieckiego:cała,ul.ŻwirkiiWigury:14,15,15a,17,17A,19
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Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

al.Krakowska257
(Ratusz)
(lokaldostosowany
dopotrzebwyborców
niepełnosprawnych)

ul.Robotnicza15
(OśrodekPomocy
Społecznej-Filia)

ul.Malownicza31
(SzkołaPodstawowanr87)
(winda)

ul.Gładka16
(ZespółSzkół
im.BohaterówNarwiku)

ul.Astronautów17
(SzkołaPodstawowanr227)
(podjazdodstronyboiska
szkolnego)

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

669

ul.17Stycznia:odnr17donr40,ul.Astronautów:3,4,6,8,ul.Bogucicka:1,
7,9,11,ul.Cz.Tańskiego:cała,ul.F.Hynka:1,2,3,5,7,9,17,ul.K.Zarankiewicza:4,6A,ul.Kinetyczna:4,ul.Szybowcowa:cała,ul.Wirażowa:cała,
ul.ŻwirkiiWigury:1,1A,1B,2B,3,5

ul.Astronautów5
(Przedszkolenr175)

670

al.Dwudziestolatków:20,al.Krakowska:numeryparzyste–od262do272,
ul.Czardasza:cała,ul.F.Hynka:4A,ul.Sabały:odnr4donr20,
ul.Słowicza:odnr1donr28inr30,ul.Strubiczów:1,3,4,4A,5,6,8,
ul.Trapez:cała,ul.Węgorzewska:cała

al.Krakowska257
(Ratusz)
(lokaldostosowany
dopotrzebwyborców
niepełnosprawnych)

671

ul.1Sierpnia:45,47,47A,49,49A,49B,53,al.Dwudziestolatków:10,12,
14,15,16,18,ul.Lechicka:nr14i14Ainumerynieparzyste:odnr17do
nr29,ul.Radarowa:4A

ul.Radarowa4A
(Przedszkolenr78)

672

al.Dwudziestolatków:1,1A,3,ul.Lechicka:odnr1donr13inr15,
ul.Radarowa:nr1iodnr6Adonr32

ul.Radarowa4B
(SzkołaPodstawowaNr88)
(podjazdodstrony
parkinguszkoły

673

ul.1Sierpnia:33,35,37,39,41,al.Dwudziestolatków:2,2A,4,4A,6,
ul.Radarowa:2A,4

ul.Radarowa4B
(SzkołaPodstawowanr88)

674

ul.1Sierpnia:11,18,19A,20,24,25,26,27,28,30,31,ul.Leżajska:cała,
ul.Solińska:cała,ul.Sulmierzycka:cała,ul.Ustrzycka:cała

675

ul.1Sierpnia36A
(PrzedszkoleIntegracyjne
Nr314)
ul.1Sierpnia:32A,34,34A,36,36B,38,38A,40,40A,40B,42,42A,44,44A
(lokaldostosowany
dopotrzebwyborców
niepełnosprawnych)

ul.Sulmierzycka1
(Przedszkolenr313)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz

Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, parter
pokój nr 20, najpóźniej do dnia 11 listopada 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc
pod numer telefonu 22 443 44 51.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 26 października 2014 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy parter, pokój
nr 20, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 43 47, 22 443 42 08, 22 443 42 10.
Obwodowymi komisjami wyborczymi wyznaczonymi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dla celów głosowania korespondencyjnego są komisje: w okręgu wyborczym nr I okw nr 662 z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35 (Ośrodek Pomocy Społecznej),
w okręgu wyborczym nr II okw nr 663 z siedzibą przy al. Krakowskiej 257 (Ratusz), w okręgu wyborczym nr III okw nr 670 z siedzibą
przy al. Krakowskiej 257 (Ratusz)
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. będą otwarte w godz. 7.00 - 21.00
Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
nr 10 (74) październik 2014
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Kącik adopcyjny

Na Paluchu

tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy

Pucek – starszy piesek znaleziony został
w marcu 2008 r. na terenie ogrodów
działkowych przy ulicy Paluch. „Przerośnięty jamnik” – to określenie najlepiej
charakteryzuje jego oryginalny wygląd.
Pucuś uwielbia spędzać czas z ludźmi,
bez względu na to czy chodzi o spacery,
zabawę, czy drapanie po brzuszku.
Jest dosyć energiczny, ale nie powinien nikomu sprawić związanych z tym kłopotów. Toleruje inne psy, najlepiej jednak
czuje się w damskim towarzystwie.

fot. Schronisko na Paluchu

Chcesz poznać Pucka?
W Schronisku pytaj o numer 855/08.

Bryś – 8-letni piesek znaleziony został
w grudniu 2007 r. przy ul. Wirażowej,
wykastrowany w Schronisku. Posturą
może budzić respekt, ale to po prostu
wielki pieszczoch, przyjazny i pogodny.
Jest energiczny i zawsze skory do zabawy,
nie sprawia jednak kłopotów wychowawczych, toleruje także inne psy.
Ulubione hobby: kąpiele wodne (i pewnie
nie tylko).

fot. Schronisko na Paluchu

Chcesz poznać Brysia?
W Schronisku pytaj o numer 3514/07.
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Moje lektury moje
refleksje
Dawno nie odczuwałam takiej satysfakcji
i przyjemności z kontaktu z książką jak
podczas lektury najnowszej powieści Pawła
Huelle`ego „Śpiewaj ogrody”. Jest to
z pewnością tekst, który zaspokoi oczekiwania tych czytelników, którzy od literatury
wymagają czegoś więcej niż sprawna fabuła
i wartka akcja. Jego lektura to doznanie
absolutnej pełni wynikającej z doskonałego
współgrania wielu elementów składających
się na tekst doskonały i lśniący, brzmiący
niczym harmonijne dzieło muzyczne.
Pozorny chaos konstrukcyjny, wielowątkowość, które mogą z początku wyzwalać
uczucie zagubienia i rodzić pytanie o zasadność takiej różnorodności, znajdują swoje
głębokie uzasadnienie w środowisku i materii, z której wyrastają. Są one bowiem doskonałym odzwierciedleniem wielokulturowości
Gdańska – miasta, w którym rozgrywa się
akcja powieści. Świat niemiecki, polski,
kaszubski, żydowski tworzą mozaikę
jedyną i niepowtarzalną. Wielowątkowa
fabuła układa się niby matrioszka. Otwieramy pierwszą, a w środku kolejna i następna
– niby każda inna, ale wszystkie budują
tę samą konstrukcję, są od siebie zależne,
mają własne miejsce. Opowieść otwiera
opowieść – czasami dającą nadzieję,
a czasem sięgającą dna, na przykład sekretnych zapisków Francuza i jego mrocznych
tajemnic zatopionych w stawach posiadłości
przy ul. Polanki lub ciemnych zakamarków
historii – historii ludzi, miasta, miłości,
kultury uwikłanych w czarne ideologie
i obłąkańcze systemy (nazizm i komunizm).
Wielowątkowość oznacza też bogactwo
postaci, to z kolei pociąga za sobą różnorodność poziomów narracji, prowadzonej językiem szlachetnym, precyzyjnym, oddającym
równocześnie koloryt bohaterów (akcenty
kaszubskie).

Paweł
Huelle
„Śpiewaj
ogrody”,
Znak 2014
Oto Greta (Niemka) reprezentująca sobą
wszystko to, co dobre, szlachetne, piękne
i wrażliwe w człowieku i on – chłopiec
(Polak) u progu dojrzewania – staną się parą
ponad czasem i podziałami, którą połączy
w sposób nierozerwalny historia i opowieść.
Greta swymi wspomnieniami niejako
ukształtuje człowieka w jego najlepszej
formie, oddając mu bagaż swego życia,
swoją miłość do męża i sztuki. W ostateczności coś co wydaje się kruche i delikatne
staje się niezniszczalne. Kobieta ofiaruje
mu doświadczenia, mądrość i wrażliwość,
których sam być może nigdy by nie zdobył.
Tym samym bohaterka, świadomie czy też
nie, jednego artystę przemieni w drugiego,
muzykę Ernsta Teodora przekształci w literacką opowieść młodego Polaka. Równocześnie odnosi się wrażenie, że Greta
realizuje swój osobisty plan zemsty na tych
i na tym, co niegdyś odważyło się w swej
prostackiej bucie zniszczyć wszystko co kochała, zawładnąć niezależnym bytem sztuki.
Trzeba przyznać, że, jak każda powieść
Huelle`go, i ta wyrasta przede wszystkim
z miłości i szacunku autora do miejsca, które
go stworzyło, które swą niezwykłością
inspiruje i kształtuje artystyczne dokonania – z miłości do Gdańska i jego skomplikowanej, bogatej, ale bolesnej historii, której
nie da się opowiedzieć w banalny i oczywisty sposób.

O czym zatem jest to opowieść?
O dojrzewaniu chłopca w cieniu opowieści,
o dojrzewaniu do odczuwania sztuki,
o trudnym rozumieniu historii, która lekceważy sobie ludzkie pragnienia.
O miłości i wierności, których nie była
w stanie zniszczyć nawet wojna i śmierć.
O nieludzkich ideologiach i tępych, prostackich ludziach pragnących zawładnąć tym,
co najbardziej ludzkie.
O sztuce sublimującej w sobie wszystko
co najszlachetniejsze, która „ujdzie cało”
z pożogi dzięki przekazowi Grety i odrodzi
się w kształcie kolejnego artysty i jego
dzieła, w konstrukcji już nie muzycznej,
ale literackiej.

Na zakończenie warto podkreślić, iż nad
całością obrazu góruje muzyka zamknięta
w harmonii dźwięków, które oprawione
ręką artysty tworzą dzieło zamknięte
i logiczne. Nie bez znaczenia pozostaje
tu tytuł „Śpiewaj ogrody” zaczerpnięty
z poezji Rilke`go. Śpiewaj czyli chwal,
wychwalaj. Ogród to miejsce magiczne,
metafora szczęścia, harmonii, ukojenia, tego
co dobre i szlachetniejsze w człowieku,
wrażliwości. Podobnie jak sztuka będące
zwierciadłem człowieczeństwa. Można by
rzec: „pamiętajcie o ogrodach”, o muzyce.
Parafrazując tytuł, chciałabym powiedzieć
„śpiewaj Huelle`go”.

Odnoszę wrażenie, że ten ostatni temat,
z perspektywy autora, wydaje się być
najważniejszy.

Książka dostępna w:
Wypożyczalni nr 28 (ul. 1-go Sierpnia 36a) oraz
Wypożyczalni nr 71 (ul. Żwirki i Wigury 1).

Polecam A. Godzisz
Wypożyczalnia nr 28
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