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Nowa jakość informatyki na Gładkiej

Odtąd szkoła będzie znana nie tylko z klas
o profilu lotniczym, ale również z klasy
o profilu informatycznym, która będzie
realizowała program autorski w oparciu o
wiedzę i urządzenia do transmisji danych
firmy ZyXEL Communications.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce
i Europie.
Zdaniem Dyrektora Ryszarda Szczepańskiego połączenie potencjału dydaktycznego placówki oraz wiedzy i technologii
firmy ZyXEL Communications zaowocuje
podniesieniem jakości kształcenia w placówce, a dzięki zdobytym specjalistycznym uprawnieniom lepiej przygotuje
absolwentów w ich przyszłej karierze zawodowej.

Jon Pearce, EU Business Development Manager
ZyXEL Communications oraz Michał Wasowicz,
Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dodatkowo przedstawiciel firmy ASSMANN
DISTRIBUTION Sp. z o.o., Pan Witold
Przygrodzki przekazał sprzęt instalacyjny,

który będzie również wykorzystywany
w nauce zawodu informatyka.
Gratulujemy!

fot. UD Włochy

Pod koniec kwietnia, Burmistrz Dzielnicy
Włochy Michał Wąsowicz oraz Jon
Pearce, EU Business Development Manager ZyXEL Communications podpisali list intencyjny pomiędzy firmą
ZyXEL Communications, a Dzielnicą
Włochy, w którym Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie został
objęty oficjalnym patronatem.

Włochowskie Dni Recyklingu - 1410 kg odpadów!
W słoneczną sobotą 25 kwietnia odbyła się dzielnicowa edycja „Warszawskich Dni Recyklingu”,
podczas której można było dokonać „wymiany” przyniesiony surowców wtórnych lub elektrośmieci
na sadzonkę - kwiaty, zioła lub krzewy.

Według informacji dostarczonych przez
MPO, mieszkańcy Włoch dostarczyli:

775 kg odpadów segregowanych suchych
(papier, plastik, metal) i 635 kg odpadów
szklanych opakowaniowych.
Cieszymy się, że frekwencja była znacznie wyższa niż podczas wrześniowej
edycji, dzięki czemu większa część przygotowanych sadzonek trafiła w ręce
włochowian.

fot. UD Włochy

Ponadto każdy kto zdecydował się wziąć
udział w akcji i podszedł do stoiska edukacyjnego, został „obdarowany” zestawem
worków do segregacji odpadów, informacją „Jak segregować odpady?”, miniksiążeczkami „Eko sztuczki w ogrodzie”
i „Energosztuczki. Poradnik dobrej
energii” oraz torbą lnianą na zakupy
i długopisem z papieru. Był również słodki
akcent czyli poczęstunek jednym z najbardziej znanych polskich cukierków mlecznych jakim jest „krówka”.

fot. UD Włochy

W każdej z osiemnastu dzielnic Warszawy
wyznaczone było miejsce, gdzie w godzinach od 10.00 do 13.00 odbierano odpady
szklane, plastikowe i makulaturę oraz
elektrośmieci i w zależności od ilości przyniesionych surowców wydawano talony,
które następnie można było wymienić
na wybraną sadzonkę. W naszej Dzielnicy
takim miejscem był parking Urzędu przy
al. Krakowskiej 257.

Mazowsze we Włochach
26 kwietnia, w kościele przy ul. Hynka, odbył się uroczysty koncert Zespołu Mazowsze - ,,W hołdzie
św. Janowi Pawłowi II”. Było to niesamowicie wzruszające wydarzenie. Kościół był wypełniony
po brzegi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli by
oddać cześć wielkiemu Świętemu Janowi
Pawłowi II. Dziękujemy Radzie i Zarządowi Dzielnicy Włochy za zorganizowanie koncertu, a szczególnie obecnym
na koncercie panu Andrzejowi Krupińskiemu, paniom Teresie Baranowskiej
i Dagmarze Siemińskiej.
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fot. UD Włochy

W niejednym oku zakręciła się łza, gdy zespół zaintonował pierwszy utwór - Gaudemater Polonia. Wszyscy wstali. Potem
zabrzmiały kolejne pieśni - Z dawna Polski, Ave Maria, Czarna Madonna, Barka...
Mazowsze zaśpiewało też kilka ludowych
utworów ze swojego repertuaru, m.in. Bandoskę i Nie świeć mi miesiączku. Pod
koniec kolejne wzruszenie i Lacrimosa
Mozarta oraz niesamowite, wykonane
z wielką mocą Alleluja Haendla. Ostatnia
pieśń - Boże coś Polskę śpiewał już cały
kościół. Owacjom nie było końca. Jak powiedział proboszcz parafii św. Franciszka
- ksiądz prałat Władysław Nowicki - wiele
osobistości gościł nasz kościół przy Hynka.
Ale tak pięknego koncertu jeszcze nie
było. Mazowsze nie dało się długo prosić
i na bis zabrzmiało jeszcze raz Alleluja
Haendla.

29 kwietnia 2015 roku na V Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy podjęto dziewięć uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu VI Okęcie.

Rada podjęła również uchwały w sprawie
nadania i zmiany nazw ulicom w Dzielnicy Włochy. Przedłożenie do akceptacji
Rady Dzielnicy Włochy ww. uchwał
wynikało z potrzeby uporządkowania zasięgu i przebiegu ulic oraz funkcjonujących przy tych ulicach adresów.
Uchwałę dotyczącą nazwania północnego
odcinka ul. Badylarskiej Rada Dzielnicy

negatywnie zaopiniowała ze względu
na zaproponowaną przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego nazwę ul. Przerwana.
Podjęto także cztery bardzo ważne dla
mieszkańców Dzielnicy Włochy stanowiska dotyczące komunikacji - w sprawie ustalenia nocnej linii autobusowej
kursującej przez ul. ks. Juliana Chrościckiego, ustalenia linii autobusowej kursującej ulicami: Popularną – Chrobrego –
Ryżową – 4 czerwca 1989 r., zwiększenia
częstotliwości kursowania autobusów linii
306 oraz zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 127 lub wykorzystania większych autobusów podczas
porannych godzin szczytu.

Ułatwienia w izolacji akustycznej
mieszkań w OOU
Porty Lotnicze rozpoczęły realizację nowej uproszczonej procedury
rozpatrywania wniosków o izolację akustyczną mieszkań znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania Lotniska
Chopina.
Od połowy kwietnia pracownicy Portów
Lotniczych umawiają się na spotkania
z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski
o izolację akustyczną i przeprowadzają
w ich lokalach prosty obmiar okien.
W zależności od powierzchni i liczby
okien w mieszkaniu, a także uwzględniając
lokalizację nieruchomości, wyliczana jest
kwota ugody, którą Porty Lotnicze
wypłacą właścicielowi w gotówce, z przeznaczeniem na poprawę klimatu akustycznego w mieszkaniu.
- Nowy sposób jest szybszy i mniej kłopotliwy dla mieszkańców. Nie wymaga już
przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych ekspertyz akustycznych,
które miały na celu badanie klimatu akustycznego w nieruchomościach wnioskodawców. Teraz wchodzimy do mieszkania
na około 30 minut, mierzymy okna,
wypełniamy standardową tabelkę i następnego dnia wiemy już jaką kwotę możemy
zaproponować właścicielowi – wyjaśnia
Mirosław Magnucki, kierownik Działu
Zarządzania Nieruchomościami Portów
Lotniczych.

Po dokładnej analizie wniosków złożonych
do Portów Lotniczych, do realizacji
procedury zakwalifikowanych zostało
476 nieruchomości, w tym pięć obiektów
chronionych (same przedszkola). Wnioski
dotyczące innych nieruchomości zostały
rozpatrzone negatywnie ze względu brak
przekroczeń norm hałasu w lokalizacjach,
w których się znajdują.
- Obszar ograniczonego użytkowania
podzielony jest na kilka stref. Nie we
wszystkich przekraczane są normy hałasu
dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego
nie wszyscy mieszkańcy uprawnieni są
otrzymania świadczeń ze strony Portów
Lotniczych. Jesteśmy obecnie w trakcie
wysyłania pism z informacją dla mieszkańców poszczególnych stref – wyjaśnia Mirosław Magnucki.

Szkoła Podstawowa nr 227 im.
Kapitana Lucyny Hertz po raz
kolejny zorganizowała dzielnicowy etap Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.

Uczestnikami były drużyny ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy Włochy.
Zwycięska drużyna będzie reprezentować naszą dzielnicę w eliminacjach warszawskich.
Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”, drugie
Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, trzecie miejsce
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Turniej składał się z trzech etapów. Najpierw zawodnicy rozwiązywali test, który
sprawdzał ich wiedzę teoretyczną z przepisów ruchu drogowego. Następnie przyszedł czas na zaprezentowanie wiedzy
i umiejętności z dziedziny udzielania
pierwszej pomocy. Ostatnim etapem konkursu była część praktyczna. Uczniowie
pokonywali na rowerze tor sprawnościowy z przeszkodami. Nie lada trudność
przysporzył niektórym zawodnikom slalom z ograniczeniem, przejazd przez pochylnię i tarka. Okazało się, że nie tylko
ważna jest wiedza teoretyczna, ale również umiejętność jazdy na rowerze.
Agnieszka Kalbarczyk

Dokładne informacje na temat złożonych
wniosków można uzyskać pod numerami
specjalnej infolinii uruchomionej przez
Porty Lotnicze. Numery: 22 650 19 23
oraz 22 650 19 24 czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15.

fot. arch. szkoły

Jest to szósta i ostatnia uchwała o przystąpieniu planu w tym rejonie. Tym samym
obszar Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
położony na południe i na zachód od Portu
Lotniczego im. F. Chopina (z wyjątkiem
obszaru Nowe Włochy) w całości będzie
pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dzielnicowy
Turniej Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym

fot. arch. szkoły

Z prac Rady Dzielnicy Włochy

mat. pras. Lotniska Chopina
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Przedszkole 175
- konkurs „Poznaj
moją dzielnicę”
oraz pomoc
zwierzętom

Konkurs - Mój Patron w SP 94

W Przedszkolu 175 dużo się dzieje.
W marcu 2015 uczestniczyliśmy w II etapie konkursu „Warszawa moje miasto –
poznaj moją dzielnicę”. Do współzawodnictwa stanęły 53 stołeczne przedszkola,
w tym my jako jedyne przedszkole
z dzielnicy Włochy. Do zmagań konkursowych stanęły zespoły 5 i 6 - latków.
Nasze drużyny były świetnie przygotowane - znały odpowiedzi na wszystkie pytania z quizu o Warszawie oraz potrafiły
bezbłędnie rozpoznać warszawskie zabytki i ułożyć puzzle przedstawiające
ważne miejsca w stolicy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Możemy z czystym sumieniem stwierdzić,
iż żadna z tych opinii nie jest przesadzona.
W roku szkolnym 2014/2015 podjęliśmy
trud zorganizowania II edycji konkursu
„Mój Patron”. Nauczycielka zajęć technicznych (pomysłodawczyni konkursu)
Pani Justyna Syta-Kierasińska opracowała
regulamin i cele konkursu. Przyświecały
nam ideały, które wdrażamy każdego dnia,
pracując z młodzieżą: budzenie świadomości obywatelskie, więzi ze swoim
regionem, umiejętność zaprezentowania
i rozpropagowania siebie i swojej szkoły.
Nasz konkurs zyskał aprobatę i patronat
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, błyskawicznie znaleźli się sponsorzy.

Również w marcu włączyliśmy się do
akcji pomocy zwierzętom ze schroniska
na Paluchu „Bliżej pieska”. Dzięki wielkiemu sercu oraz hojności rodziców, dzieci
i pracowników przedszkola zebraliśmy
dużą ilość suchej i mokrej karmy oraz
koce dla potrzebujących zwierząt.
W ramach akcji zostały przeprowadzone
zajęcia mające na celu uwrażliwienie
dzieci na potrzeby zwierząt. Ucząc Przedszkolaków od najmłodszych lat właściwego traktowania zwierząt, opieki nad
nimi i porozumiewania się z nimi.

Po opublikowaniu informacji o konkursie
w II edycji odzew z jakim się spotkaliśmy
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania
nadesłano 176 prac z 79 szkół, z całej
Polski dla porównania pragnę nadmienić,
iż w I edycji konkursu w ubiegłym roku
szkolnym napłynęło 135 prac z 68 szkół,
z całej Polski. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebie łączenia tradycji
szkoły z nowoczesnością, nowoczesnymi
technologiami, które uczniowie tak bardzo
lubią. Prace konkursowe, które otrzymaliśmy były bardzo ciekawe, twórcze, wykonane na bardzo wysokim poziomie.

fot. UD Włochy

fot. arch. przedszkola

Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w środowisku lokalnym cieszy
się opinią placówki, w której szczególną czcią otacza się tradycję,
pamięta historię (zarówno lokalną, jak i Polski), wpaja się i pielęgnuje poczucie patriotyzmu u młodych ludzi oraz wychowuje
młodzież w poszanowaniu religii.

fot. arch. przedszkola

Nagrody zostały przyznane w trzech
kategoriach wiekowych. W klasach IV
miejsce pierwsze zajął Wiktor Zagórski
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Woli, miejsce drugie zajęła
Izabella Twardzik Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Ligonia w Pogrzebieniu,
miejsce trzecie zdobył Igor Nowik Szkoła
Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego. W klasach V miejsce
pierwsze zajęła Hanna Zwolińska Szkoła
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Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Łasku, miejsce drugie otrzymała Kinga
Pytel Szkoła Podstawowa im. Alfreda
Szklarskiego w Sarnowie, miejsce trzecie
zdobył Krzysztof Hnat Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Różewie.
W klasach VI miejsce pierwsze zajęła
Maja Seremak Społeczna Szkoła Podstawowa ,,OMEGA” im. Górnośląskich
Noblistów w Katowicach, miejsce drugie
zajęła Agata Gaszczyk Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Mysłowicach, miejsce trzecie zdobyły
Agata Błaszczyk Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
oraz Natalia Mrozek Szkoła Podstawowa
im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.
Wyróżnienia otrzymali Igor Staręga Szkoła
Podstawowa Nr 227 im. kapitana Lucyny
Hertz w Warszawie oraz Estera Skoczek
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej.
Nasza szkoła miała zaszczyt gościć zwycięzców z 12 różnych Szkół Podstawowych w Polsce podczas uroczystej gali
rozdania nagród. Wydarzenie odbyło się
w dniu 25 marca 2015r. Gośćmi honorowymi gali byli Pan Michał Wąsowicz
- Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Pani Joanna Sienicka - Naczelnik
Wydziału Oświaty Dzielnicy Włochy oraz
sponsor konkursu Pan Marcin Marzec
- Prezes Zarządu Ardura Solutions.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy,
a uczestnikom i opiekunom dziękujemy
za udział w konkursie i wielki wkład
pracy, zapraszając jednocześnie na kolejną
edycję konkursu.
Justyna Syta-Kierasińska

Żywa lekcja historii w SP 87
Nie każdy ma możliwość czytać z księgi, którą napisało życie. Nasi uczniowie klas starszych wraz
z nauczycielami uczestniczyli w „Żywej lekcji historii”, która miała miejsce 21 kwietnia 2015r. w murach
Szkoły 87 przy Malowniczej.

Wspomnienia, które mogliśmy usłyszeć,
były niczym obrazy wypełnione przeróżnymi emocjami. Przenieśliśmy się
do walczącej Starówki i kanałów w czasie
Powstania Warszawskiego, konspiracyjnych działań i partyzantki. Dzieci w trakcie
przywoływania wspomnień dopytywały
o to, co dla nich wydawało się trudne do
zrozumienia np. jak radzono sobie ze zdobywaniem żywności, co jedzono w czasie
wojny, jak dbano o higienę. Pytano o miłe
wspomnienia z tego czasu i o te, które
przerażają do dzisiaj. Goście chętnie dzielili się swoją historią. Pani Zofia przeniosła nas do ciemnych, cuchnących
i dusznych kanałów, do polowych szpitali, w ruiny walczącego ze wszystkich

fot. UD Włochy

Gościliśmy kapitana w stanie spoczynku
panią Zofię Bernhardt sanitariuszkę
i łączniczkę Powstania Warszawskiego
oraz majora w stanie spoczynku pana
Stanisława Hałaczkiewicza, kombatanta
II wojny światowej.

sił miasta. Pan Stanisław niemal odtwarzał na nowo dzieje sprzed ponad 70 lat,
które przeplatał wypowiedziami w języku niemieckim, aby nasi uczniowie poczuli bardziej to, co wydaje się być dla tego
pokolenia mglistym obrazem przeszłości.

Takie niecodzienne wydarzenie w Naszej
87 było możliwe dzięki zaangażowaniu
i współpracy szkoły z żołnierzami 1 Bazy
Lotnictwa Transportowego - za co serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Nowak Zawadzka
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Archipelag skarbów w dzielnicy Włochy
Profilaktyka jest istotnym elementem w eliminowaniu bądź minimalizowaniu zagrożeń uzależnieniem,
jak również szeregiem działań stwarzających człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Z tego powodu w naszej dzielnicy działa
program profilaktyczny „Archipelag skarbów”, w którym działania profilaktyczne
skierowane są do uczniów włochowskich
szkół. Jego celem jest wspieranie całościowego, prawidłowego rozwoju młodzieży.

postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub
powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież
po inicjacji);
- poszerzenie wiedzy młodzieży na temat
zakażeń przenoszonych drogą płciową
i skutecznych metod zapobiegania im.

Cel ten jest realizowany poprzez odwołanie się do różnych obszarów życia
młodzieży:
● profilaktyka uzależnień:
- ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież
● profilaktyka przemocy:
- ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także
przemocy o podtekście seksualnym;
- wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt
i dziewcząt wobec samych siebie;
- ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.
● wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
- wzbudzenie motywacji do pracy nad
własnym rozwojem w sferze budowania
dojrzałych więzi;
- ukazanie postaw i działań, które zwiększą
szanse przeżycia prawdziwej, wiernej
i trwałej miłości;
- podważenie obecnych w pop-kulturze
silnie szkodliwych mitów na temat miłości
i seksualności.
- przeciwdziałanie skutkom seksualizacji
dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”
● profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
- zmotywowanie młodzieży do utrzymania

Bardzo istotnym elementem jest obrazowe
przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka.
Pokazane są pozytywne aspekty budzących się
z nową siłą impulsów seksualnych oraz
emocjonalno-uczuciowych związanych
z zakochaniem, a także złością i gniewem.
Realizatorzy przedstawiają także ryzyko
wynikające z braku panowania nad żywiołem
seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania
tych sił i kierowania nimi.
W sposób jasny pokazane jest, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko,
gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do
swego życia w wieku nastoletnim alkoholu
lub narkotyków powoduje zahamowanie
rozwoju umiejętności radzenia sobie
z emocjami oraz nabywania umiejętności
społecznych.
W sposób bardzo wyraźny przedstawiona
jest wiedza na temat niekorzystnego
wpływu środków psychoaktywnych na
zawieranie znajomości i budowanie relacji.
Ukazana jest siła presji rówieśniczej
i sposoby asertywnego radzenia sobie
z nią. Podjęty jest problem zachowań

agresywnych i uprzedmiatawiających –
szczególnie w relacjach między chłopcami
i dziewczętami.
Na końcu programu odbywa się Festiwal
Twórczości, który podsumowuje i umacnia treści całego programu umieszczając
najaktywniejszą młodzież niejako po stronie realizatorów. Festiwal jest elementem,
w którym sama młodzież formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do swoich
rówieśników.
Efekty programu:
- ograniczenie korzystania z alkoholu
(efekt istotny miesiąc po programie i nadal
obecny po pół roku);
- mniej przypadków upijania się (tendencja);
- spadek korzystania z narkotyków (efekt
istotny i trwały);
- wzrost liczby zachowań asertywnych
w sytuacjach namawiania do alkoholu;
- wzrost liczby zachowań asertywnych
w sytuacjach namawiania do narkotyków;
- zmniejszenie odsetka młodzieży współżyjącej
seksualnie w ostatnim miesiącu (istotny
efekt po miesiącu, który zanika po pół
roku);
- spadek korzystania z pornografii;
- pozytywne zmiany w zakresie 9 innych
zmiennych dotyczących intencji, postaw,
przekonań i wiedzy odnoszącej się do
spraw miłości i seksualności.
- spadek odsetka myśli samobójczych
wśród dziewcząt (efekt trwały).
- poprawa atmosfery w klasie (efekt trwały).

ALKOHOLOWI STOP!
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Dzielnicowy Zespół Włochy zaprasza!
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa, tel. (22) 44 34 474
Przewodniczący – Juliusz Kostrzewski – tel. 697 596 544
Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu – wtorki, godz. 18.00-19.30
Do zadań Zespołu należy m.in.:
► podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
► kierowanie wniosków do sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
► podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uruchomienie procedury Niebieskiej Karty, udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z pomocy,
► udzielanie informacji z zakresu problematyki uzależnień od alkoholu,
► motywowanie do podjęcia leczenia osób nadużywających alkoholu.
6
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Przegląd Małych Form Muzycznych ,,ETIUDA”
22 kwietnia 2015 r., w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia, odbył się Przegląd małych form
muzycznych ,,ETIUDA“, którego organizatorem było Publiczne Przedszkole nr 22 w Warszawie.

W trakcie przeglądu odbył się również
wernisaż prac plastycznych, które stanowiły twórczą interpretację dowolnie wybranego utworu muzyki poważnej. Prace
wykonały dzieci z przedszkoli, które brały
udział w imprezie. Wszyscy uczestnicy
mogli obejrzeć i oddać swój głos na wybrane dzieło.
Dzieci zaprezentowały na scenie wysoki
poziom umiejętności tanecznych i zdol-

8
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Fundatorami tegorocznych nagród był
Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz Rada
Rodziców Przedszkola nr 22. Dziękujemy
za wsparcie.
Za pomoc w organizacji przeglądu pragniemy podziękować kierownictwu i pracownikom Okęckiej Sali Widowiskowej
należącej do Domu Kultury Włochy.
Po imprezie dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek- ciasteczka i soki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok!
Sonia Woźna
koordynator edukacji kulturalnej
Przedszkola nr 22

fot. UD Włochy

Wszyscy uczestnicy - przedszkola i dzieci,
otrzymali dyplomy za występ i pracę plastyczną oraz nagrody. Jeśli chodzi o wernisaż, to największe brawa otrzymała praca
autorstwa dzieci z Przedszkola nr 419
- gratulujemy!

fot. UD Włochy

Organizatorzy przygotowali dla dzieci
niespodziankę. Przegląd rozpoczął się
koncertem w wykonaniu uczennic z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 5
im. Henryka Wieniawskiego (Dzielnica
Włochy): Basi - flecistki oraz Leny - wiolonczelistki. Dzięki temu występowi dzieci
mogły na żywo zobaczyć instrumenty
muzyczne i posłuchać muzyki poważnej.

ności muzycznych. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami a samym
małym artystom towarzyszył uśmiech na
twarzy i radość z występu.

fot. UD Włochy

W tegorocznej edycji przeglądu wzięło
udział 8 przedszkoli z Dzielnicy Włochy:
Na scenie wystąpiła setka dzieci, które zaprezentowały taniec lub układ choreo-graficzny oraz wykonały akompaniament
na instrumentach perkusyjnych do dowolnie wybranego utworu muzyki poważnej.

Tydzień Kariery w Gimnazjum Nr 112
Nie od dziś wiadomo, iż wybór odpowiedniej szkoły średniej, stanowi pierwszy ważny krok, na drodze
do budowania w przyszłości własnej ścieżki zawodowej przez każdego młodego człowieka.

Tydzień rozpoczął się oficjalnie od Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych dla
młodzieży klas II i III. Nasze gimnazjum
odwiedzili o poranku przedstawiciele
dyrekcji, nauczycieli i uczniów z czterech
liceów ogólnokształcących (tj. VII LO im.
J. Słowackiego, XXI LO im. H. Kołłątaja,
XXX LO im. J. Śniadeckiego i LXXVI LO
im. Batalionu „Zośka”) oraz pięciu szkół
zawodowych (tj. Technikum Mechatronicznego Nr 1, Technikum Lotniczego
Nr 9, Zespołu Szkół Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Nr 26 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego i Zespołu
Szkół Nr 39). Podczas dwóch godzin lekcyjnych ponad 200 naszych drugo- i trzecioklasistów miało możliwość obejrzenia
krótkich prezentacji i zapoznania się
z ofertą edukacyjną powyższych szkół.
Podobne spotkanie na jeszcze większą
skalę odbyło się w popołudnie kolejnego
dnia dla rodziców. Gościliśmy wówczas
przedstawicieli grona pedagogicznego
i uczniowskiego oraz ubiegłorocznych
absolwentów reprezentujących w sumie aż
18 warszawskich szkół ponadgimnazjalnych – tych, które okazały się najbardziej
popularne w zeszłorocznych wyborach naszej młodzieży. Osoby zainteresowane
miały możliwość odbycia rozmów indywidualnych z zaproszonymi, dopytania ich
o interesujące kwestie. Dla przyszłych kandydatów i ich rodziców informacje zdobyte
tą drogą okazały się bezcenne, bo niedostępne podczas formalnych zebrań. Dodatkowo spotkanie stanowiło miłą formę zlotu
dla naszych byłych uczniów.
Sami rodzice otrzymali również zaproszenie na prelekcję nt. „Jak pomóc dziecku

w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?”
Wykład dla kilkunastu zebranych poprowadziła pani psycholog we współpracy
z panią Małgorzatą Polkowską – doradcą
metodycznym WCIES-u.
Podczas następnych dni kilkunastoosobowe grupy uczniów klas II i III pod
opieką pani psycholog uczestniczyły
w wyjściach na Turniej Zawodów organizowany przez Zespół Szkół Nr 21, targi
edukacyjne ponadgimnazjalnych szkół
ochockich w Zespole Szkół Nr 26 oraz
lekcje „drzwi otwartych” w Zasadniczych
Szkołach Gastronomicznych na ul. Komorskiej i na ul. Poznańskiej odbywające się
w ramach Mazowieckiego Tygodnia
Zawodowca. W trakcie tych wycieczek
młodzież naszego gimnazjum zyskała
okazję bliższego zaznajomienia się z propozycjami dalszej edukacji w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach
zawodowych, poznania specyfiki wielu
różnych zawodów oferowanych przez
te ostatnie, obserwowania zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu sztuki
kulinarnej i baristycznej, obsługi gości
w restauracji, efektownego składania
serwetek na stół świąteczny, a nawet obejrzenia „wybuchowych” doświadczeń chemicznych. Odwiedzane przez nas szkoły
przyjęły gimnazjalistów naprawdę ciepło
i życzliwie!
W ciągu tygodnia wychowawcy klas I i II
realizowali scenariusze zajęć „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” opracowane
przez specjalistów Warszawskiego Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.
Z kolei pani psycholog przeprowadziła
dwugodzinne warsztaty dla trzecioklasistów pod hasłem „Zastanów się, zanim
zdecydujesz” z elementami materiałów
programu „Ekonomia na co dzień”.
Młodsza i starsza młodzież wypełniała
kwestionariusze diagnozujące typy zdolności poznawczych wg teorii Inteligencji
Wielorakich H. Gardnera oraz ich zainteresowania i predyspozycje zawodowe wraz
z odpowiadającymi im wynikami pięciu grup
zawodów wg koncepcji B. A. Klimowa.
W ramach planowanych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, kilkudziesięcioosobowa grupa chętnych dziewcząt
uczestniczyła w wywiadzie i zajęciach wizażu przeprowadzonych przez mamę jednej z naszych uczennic specjalizującą się
w tej dziedzinie.

fot. arch. szkoły

Aby więc ów wybór był łatwiejszy, rozważny i dobrze zaplanowany, pod koniec
marca br. odbył się w Gimnazjum Nr 112
im. Króla Jana III Sobieskiego Tydzień
Kariery. Jego inicjatorką i organizatorką
była pani Iwona Jankiewicz – psycholog
szkolny, która pełni zarazem w gimnazjum
funkcję doradcy zawodowego. Bogaty program obejmował kilka różnorodnych
działań adresowanych głównie do obecnych trzecioklasistów. W celu rozbudzania
wcześniejszej świadomości u młodszych
uczniów, w część podjętych akcji zaangażowani zostali także pierwszo- i drugoklasiści. To właśnie ci ostatni przygotowali
gazetkę na korytarzu szkolnym wg koncepcji pani psycholog.

Dodatkowo przez cały marzec uczniowie
mieli możliwość uzyskania nagród w konkursach pisemnych i plastycznych dot. znajomości różnych zawodów pod patronatem
Mazowieckiej Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości.
Podsumowanie całego Tygodnia Kariery
stanowiła debata, która odbyła się przy
aktywnym udziale reprezentantów grona
uczniów, szkolnego koła dziennikarskiego,
absolwentów, rodziców oraz specjalistów
z UP i OHP. Podczas dwugodzinnego spotkania gimnazjaliści przedstawili najpierw
krótkie referaty, a następnie zastanawialiśmy się wspólnie, czy i dlaczego warto
się uczyć oraz jaki wpływ na naszą dalszą
przyszłość zawodową (i nie tylko) mają
wyniki dydaktyczne osiągane w szkole.
Zaproszeni goście dzielili się z młodzieżą
swoimi doświadczeniami życiowymi, a z
ich ust padło naprawdę wiele mądrości
i nieocenionych porad.
Inicjatywa Tygodnia Kariery spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem i z
pozytywnym odbiorem tak środowiska
uczniów, ich rodziców, jak i wszystkich
zapraszanych osób i instytucji z zewnątrz. Wyniki przeprowadzonej na koniec ewaluacji pokazały, iż sama koncepcja
zyskała bardzo wysoką notę młodzieży.
Ankietowani uczniowie klas II i III w zdecydowanej większości uznali, iż tego typu
oddziaływania są dla nich ważne i potrzebne (83,1% głosów), bowiem zgodnie
z zamierzeniami w dużym stopniu przyczyniają się do zwiększenia świadomości
w obszarze dokonania właściwego wyboru
przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej
(62,6% głosów). Największą popularnością cieszyły się kolejno zajęcia z wizażystką, lekcje otwarte w szkołach
gastronomicznych, Turniej Zawodów,
Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych oraz
debata uczniowska.
Iwona Jankiewicz – psycholog szkolny
nr 5 (81) czerwiec 2015
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Wyróżnieni kara- W Sąsiadach siła, czyli wspólne
sadzenie kwiatów
tecy z Włoch
Dōjō Stara Wieś to część projektu
realizowanego
przez
Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami w ramach programu INWESTUJEMY
W MŁODZIEŻ.

W kwietniu Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zorganizowało
sąsiedzką akcję sadzenia kwiatów przy ul. Naukowej.
Jest to kolejna akcja zrealizowana w ramach projektu zakładania ,,Włochowskich
Skwerów Miejskich”. Akcja została zorganizowana dzięki programowi Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Mamy nadzieję, że w niedługim czasie
teren przy Naukowej stanie się miejscem
spotkań wielu mieszkańców naszej dzielnicy.
fot. Stowrzyszenie Sasiedzkie Włochy

fot. arch. Karate-dō Tsunami

Urząd Dzielnicy Włochy przygotował
podłoże pod sadzenie i zobowiązał się

do dbania o kwiaty. Ponadto w tym roku,
między innymi na Naukowej, obok siłowni
plenerowej powstanie zestaw urządzeń
do ćwiczeń street-workoutu.

Dōjō Stara Wieś to jedyny w Europie
ośrodek szkoleniowy przygotowany w stylu japońskim z myślą o osobach trenujących
sporty i sztuki walki.

„Lubię pokonywać swoje słabości i tym
razem było dokładnie tak, jak zawsze.
Ciekawie. Inspirująco” – mówi sempai
Agnieszka Kozak.
Wyróżnieni karatecy: Marta Grzegorzewska, Bartosz Fiks, Małgorzata Wiener,
Jan Leszczyński, Katarzyna Guzik, Karolina Skoczyk, Wiktoria Tomporowska,
Natalia Roszczyk, Rafał Fiks i Piotr Grzegorzewski.
Zapraszamy do naszej grupy na zajęcia,
które odbywają się w Gimnazjum 113,
ul. Promienista 12A w każdy wtorek
i czwartek w godzinach 18.00-19.30.
10

nr 5 (81) czerwiec 2015

Przedszkolaki w Domu Kultury
,,Włochy”

Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 71 przy ul. Śląskiej 50/52
z wielką niecierpliwością czekają na każdą swoją wizytę w Domu
Kultury ,,Włochy” przy ul. B. Chrobrego 27.

Od dwóch lat, dzięki wspaniale układającej
się współpracy obu placówek przedszkolaki biorą udział w cyklu warsztatów
rozwijających ich zainteresowania,
doskonalących posiadane umiejętności
i zdolności, dostarczających okazji do
wspólnej wspaniałej zabawy.
Ludwik Pasteur powiedział kiedyś: ,,Gdy
spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa
uczucia: czułość do tego, kim ono jest, oraz
szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości.”
Kto wie, być może wspólna inicjatywa
dwóch włochowskich placówek: Domu
Kultury „Włochy” i Przedszkola nr 71, realizując w pełni słowa francuskiego uczo-

fot. arch. przedszkola

W tym roku po raz pierwszy w Dōjō Stara
Wieś pojawiło się 12 osób trenujących
w Klubach w Ursusie i we Włochach.
Gościem specjalnym, prowadzącym szkolenia z zakresu Karate-dō był sensei
Krzysztof Lewandowski. To prawie, jak
trening indywidualny…

fot. UD Włochy

„To nasza pierwsza wizyta w tym miejscu
– mówi Mirosław Pawliński. – Miejsce
wyjątkowe, posiadające swój charakter.
Dōjō Stara Wieś jest fragmentem
naszego programu INWESTUJEMY
W MŁODZIEŻ. W ramach jego realizacji
zabieramy wyróżniających się młodych karateków na dwa dni do ośrodka. Całość
kosztów pokrywa Związek. Dwa dni to
między innymi wybrany temat treningów,
odnowa biologiczna i przede wszystkim
trochę atmosfery… z Japonii”.

nego przyczyni się już teraz do odkrycia
i rozwoju przyszłych prawdziwych talentów, lub zapewni dzisiejszym podopiecznym szczęśliwsze, pełne pasji dorosłe
życie?
Małgorzata Powałek

Miasto-Ogród Movie
Zielona przestrzeń w centrum miasta albo urzeczywistnienie idei zrównoważonego rozwoju życia
w mieście - większość z nas w ten sposób odpowiedziałaby na pytanie Co kryje się pod hasłem
Miasto-Ogród?
Fundacja Stare Nowe Moje Włochy
realizuje projekt Miasto-Ogród Movie,
współfinansowany przez m.st. Warszawę –
Dzielnicę Włochy, aby poszerzać wiedzę
mieszkańców na temat ich najbliższej okolicy, zaktywizować młodzież, a ostatecznie
zaszczepiać lokalne zamiłowania. Film ma
podkreślić, że tak bliska nam koncepcja
miasta-ogrodu to również dorobek historyczny, funkcjonalność, spójna zabudowa, a przede wszystkim społeczne
zaangażowanie i silne więzi lokalne.
Wyzwanie podjęli uczniowie Gimnazjum
Nr 112, którzy dzięki warsztatom i długim
przygotowaniom do filmu, zrozumieli, że
obrazy, które widzą na ekranach kin lub
komputerów to efekt zarówno czasochłonnej, jak i satysfakcjonującej pracy.

► Jak zrodził się pomysł na projekt
Miasto-Ogród Movie?
Wraz z osobami działającymi w fundacji,
jak również mieszkańcami Włoch, którzy
się tym miejscem interesują i dla których
ta część Warszawy jest ważna, obserwujemy najróżniejsze tematy, między innymi
obecność hasła „Miasto-Ogród Włochy”
w Internecie. Zauważyliśmy lukę oraz
zjawisko zawłaszczania hasła na potrzeby
reklamowe w sposób wypaczający jego
sens. Postanowiliśmy zatem stworzyć
taką definicję za pośrednictwem filmu na
przykładzie Włoch.
► Jednym z elementów projektu było
zaangażowanie młodzieży oraz pobudzenie tożsamości lokalnej, jak Pani ocenia
tę misję?

fot. Fundacji

O szczegółach projektu zgodziła się nam
opowiedzieć Magdalena Foks, Prezes
Zarządu fundacji oraz realizatorka projektu
z ramienia organizacji.
Projekt zakładał połączenie wiedzy oraz
praktyki. Chcieliśmy pokazać, że realizacja
filmu, nawet kilkuminutowego, to proces
złożony. Pierwszy etap składał się z zajęć
z młodzieżą, podczas których przeprowadziliśmy grę fabularną. Gimnazjaliści
wcielali się w postaci inspirowane
mieszkańcami historycznego, bliżej niesprecyzowanego miasta-ogrodu. Warsztaty
doprowadziły do płomiennej, ale i dojrzałej
dyskusji. Kolejny etap to stworzenie scenariusza. Na tym etapie chcieliśmy pokazać, że punktem wyjścia powinna być
ogólna koncepcja, aby potem dopracować
każdy szczegół, zaplanować każde ujęcie
w miejscu i czasie. Gdy wszystko zostało
precyzyjnie opracowane, nastąpił ostatni,
długo wyczekiwany przez młodzież, etap
zdjęć. Każdy miał możliwość zetknięcia

się ze sprzętem oraz spróbowania swoich
sił. Ostatni etap to zajęcia z montażu.
► Gdzie będzie można obejrzeć MiastoOgród Movie? Czy osoby, które nie
mają dostępu do Internetu, również
będą miały taką możliwość?
Założenia projektu obejmują dwie formy
dystrybucji. Pierwszą formą promocji będą
kanały internetowe. Drugi pomysł to
dostarczenie płyt DVD do instytucji
włochowskich. Film będzie dostępny
w zbiorach Biblioteki Publicznej. Liczymy,
że film uzyska popularność wśród mieszkańców. Zachęcamy do oglądania, film
będzie można znaleźć m.in. na naszym
profilu na Facebook’u.
Monika Kryk

W szkole stykamy się z pracą w dużych
grupach, dlatego jest to dla nas spore wyzwanie. Efekty pracy są wymierne oraz odczuwalne. Zarażanie ideami za młodu oraz
zainteresowanie tematem kształtuje ludzi i
wpływa na ich przyszłe życiowe wybory.
► Realizacja projektu to nie tylko efekt
końcowy, ale również warsztaty i zajęcia. Jakie etapy należało przejść, aby
powstał film we współpracy z uczniami
gimnazjum?
nr 5 (81) czerwiec 2015
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Historia jednego włochowskiego drzewa
W poprzednich artykułach pisałem o zasłużonych mieszkańcach Włoch, którzy związali się z naszą
dzielnicą na całe życie. O takich ludziach mówi się, że są jak stare drzewo, które źle znosi przesadzanie.
Dziś będzie o starym drzewie, ale już w sensie dosłownym. O drzewie, które tu rośnie od jakiś 100 lat,
ma 40 metrów wysokości i najprawdopodobniej jest najwyższym drzewem we Włochach.

Drzewo ma według moich obliczeń
ponad 100 lat. Gdy zaraz po I wojnie
światowej w pobliżu rozrastały się zakłady
Orthweina, była zapewne małym drzewem.
Rosła na skraju terenu przemysłowego,
nieopodal dwutorowej wówczas linii kolejowej Warszawa-Poznań. Włochy były
wtedy osiedlem „miasto-ogród”, które
miało przed sobą przyszłość. Z każdym
rokiem zwiększała się liczba mieszkańców
i przybywało nowych domów. Dość przypomnieć, że w 1930 r. gdy Włochy stawały
się samodzielną gminą mieszkało tu do 10
tysięcy mieszkańców, w 1939, gdy stawały się miastem, już 20 tysięcy. Wraz ze
wzrostem ludności, ilością domów, jezdni,
szkół i chodników, Włochy też piękniały.
Znane nam są akcje ukwiecania dzielnicy
i sadzenia drzew. Niezmordowany ksiądz
J. Chrościcki apelował o sadzenie przy
drogach, bo „drzewa pochłaniają kurz
i powodują lepsze powietrze”. Do akcji
włączyły się też włochowskie szkoły i w 1935
zasadzono w ten sposób 700 drzew, a planowano posadzić aż 3000. Dzięki temu
ul. Rybnicka uzyskała wspaniałe kasztanowce posadzone tam rok przed wybuchem
wojny. Dziś ta aleja kasztanów pozostaje pod
ochroną jako pomnik przyrody.
Wróćmy do naszej topoli. W latach międzywojennych drzewo rosło więc w atmosferze zrozumienia dla zieleni. Czasami
jednak żywot drzewa mógł być zagrożony.
Oto w 1933 r. w szczycie kryzysu ekonomicznego, doszło do demonstracji bezrobotnych we Włochach przed urzędem
gminnym przy ul. Cienistej. Przywództwo
nad manifestacją przejęli nie widoczni dotychczas komuniści. Żądali poprawy doli
bezrobotnych, deputatów żywnościowych
i opałowych. Populizm zwyciężył, a zima
była ostra, więc bezrobotny lud wraz
12
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fot. R. Gawkowski

Drzewo rośnie na Starych Włochach,
w okolicach ul. Szczęsnej, na terenie
dawnych zakładów „Plasomatu”. Jest to
topola biała, oznaczona zieloną tabliczką
z napisem „Pomnik przyrody”. Ciężko
jest je teraz dojrzeć, bo wokół trwa budowa
nowego osiedla, a samo drzewo znajduje
się 10 metrów od wykopu i wraz z terenem
budowlanym otoczone jest wysokim
płotem. Topola ta jest znana dzielnicowemu konserwatorowi terenów zielonych,
zarejestrowana jako pomnik przyrody pod
numerem 90, pod formalnym adresem przy
ul. Techników 40.

z tutejszym lumpenproleteriatem rzucił się
do wycinania drzew na opał. W ten sposób
jedni drzewa sadzili, a inni je ścinali.
Ofiara tej manifestacji padło kilkadziesiąt
drzew, a mogło i więcej, gdyby nie interwencja Policji przybyłej z Warszawy.
Nasza topola miała szczęście, rosła na uboczu, daleko od miejsca manifestacji. Ocalała. Drzewo to, miało też szczęście w czasie
wojny. Niemcy zajęli Włochy 8 września
1939 r. po południu. Zaraz za włochowskim terenem przemysłowym w kierunku
na stacje Warszawa Zachodnia, rozciągała
się linia frontu. Nasza topola była jeszcze
za małym drzewem i pociski ją nie dosięgły. Przeżyła też liczne burze i pioruny, była świadkiem nacjonalizacji terenu
przemysłowego we Włochach i umoszczenia się pod adresem Techników 40 Fabryki
Pras Automatycznych „Plasomat”. Przeżyła
zagładę terenu przemysłowego i likwidację
fabryki kilkanaście lat temu, a teraz towarzyszy budowie nowego osiedla. Jest już
drzewem sędziwym i dorodnym. Topole
białe nie żyją długo, najczęściej do 150 lat.

Osiągają wysokość ok. 30 metrów, rekordzista wśród topól białych rośnie w Niemczech i ma wysokość 45 m. Włochowska
topola jest o jakieś 15 lat młodsza, i tylko
5 metrów niższa. Ma więc szansę przegonić rekordzistę. Ostatni pomiar drzewa,
sprzed 3 lat donosił, że drzewo ma w obwodzie 577 cm. Zaryzykuje twierdzenie,
że teraz drzewo „w pasie” ma już sporo
więcej i jest jedną z najgrubszych topoli
w stolicy. Na potrzeby niniejszego artykułu próbowałem, zmierzyć drzewo, ale
dyrekcja budowy wykazała mało zrozumienia dla moich chęci. Nakazano zdobywanie stosownych pozwoleń w dyrekcji
firmy (znajdującej się na drugim końcu
miasta), więc zrezygnowałem. Mam nadzieję, że tak jak budowniczowie „obronili” drzewo pomnik przyrody przed moim
pomiarem, tak i uchronią je przed ewentualnymi wandalami. I po zakończonej
budowie, drzewo nadal będzie imponująco
rosnąć, stając się ozdobą otoczenia i naszym włochowskim rekordzistą.
Robert Gawkowski

Wbrew regułom recenzji
Miło mi polecić Państwu książkę z gatunku tak lubianych przez czytelników biografii znanych ludzi.
Biografii, właściwie autobiografii, bowiem „Wygrasz jak przegrasz” Joanny Szczepkowskiej – druga
część jej rodzinnej sagi – w podtytule nosi miano autobiografii.
Polecając ten tytuł warto, a może wręcz należy, wspomnieć o części pierwszej „Kto
ty jesteś”. Obie stanowią całość nierozerwalną dzięki czemu powiększają „obszar
czytelniczej przyjemności”.
„Piszę tę książkę po to, żeby odczytać
ślady po ludziach i zdarzeniach, które sprawiły, że istnieję.” Niby nic, takie oczywiste
w przypadku gatunku, jakim jest autobiografia, ale jednak nie każdy autor tego typu
publikacji pragnie osiągnąć taki efekt.
Szczepkowska w odkrywaniu swego pochodzenia (robi to zresztą świetnie, z dużą
wnikliwością, w stylu detektywistyczno- reportażowym) jest dociekliwa i autentycznie szczera. Ona nie tylko odtwarza
historię swojej rodziny (losy skomplikowane, utajnione), ale zawsze z wielką determinacją odnosi to do swojej własnej
osoby, jakby odkrywanie własnej historii
miało służyć głębokiej psychoanalizie.
Odkrywaniu już nie tajemnic przeszłości,
ale istoty teraźniejszości. Na każdym
kroku autorka zastanawia się nad faktem
bycia samą soba i tego, co nazwać by
można „strumieniem świadomości” własnego życia. Jak to jest, że robimy rzeczy,
które robimy, a nasze życie toczy się tak,
a nie inaczej? Ktoś powie: ale po co?,
co nas to obchodzi?, czemu ma służyć taka
otwartość? Zastanówmy się jak często stać
nas na refleksyjność, zamyślenie, analizę
własnych postępków i charakteru? W dzisiejszym świecie bardzo często po prostu
brak jest miejsca na taką autorefleksję.
Dlaczego? Być może nie mamy już siły lub
boimy się tego, jacy naprawdę jesteśmy.
Rzadko również zastanawiamy się nad
otaczającym nas światem. Szczepkowska
ma odwagę to robić zarówno w stosunku
do świata jak i samej siebie. Wydaje się
badaczką mechanizmów rządzących własnym życiem, prowadzi rozmowę z samą
sobą, przy okazji dialogu z czytelnikiem.
Czy ma do tego prawo? Tak, absolutnie.
To jej historia, jej życie, jej rodzina. Jako
czytelnicy bądźmy wdzięczni. Doceńmy
to, bo właśnie największą wartością obu
części jest ta ogromna świadomość i autorefleksja z jaką autorka podchodzi do swojego życia, refleksyjność i odwaga z jaką
odkrywa własny świat. I proszę mi
wierzyć nie ma w tym ani odrobiny
celebryckiego ekshibicjonizmu, próby modelowania własnego wizerunku wbrew
kanonicznym wartościom, wbrew prostym
ludzkim zasadom.

Ale to nie jedyna wartość autobiografii
Joanny Szczepkowskiej. Obie części, które
w pierwotnych zamierzeniach autorki
miały stanowić spójny tekst literacki,
w rezultacie podzielone na część przed
4 czerwca `89 (poświęconą głownie dziejom rodziny) i część po czerwcu, w której
skupia się na własnych losach, tak naprawdę stanowią jedność o wielu wątkach.
Ich odczytanie tylko może nas utwierdzić
w przekonaniu o wartości wspomnień
aktorki.
Szalenie ciekawy jest wspomniany wątek
rodzinny, w którym ujawnia nieznane
dotąd fakty z rodzinnej historii, jakże typowej dla polskiej przeszłości. „Szukam,
badam, jeżdżę… Po co? Co dla mnie
wynika z rodzinnych korzeni? (…). Jestem
dalszym ciągiem tego, co oni przeżyli.
Jestem prawnuczką Polki, Ukraińca
i Żydowki (…). (…) jestem prawnuczką
polskiego rycerza i niemieckiego osadnika.”
Ale przede wszystkim Szczepkowska
to fascynująca osobowość teatralna
i filmowa (Rewizor, Skiz, Wiśniowy sad,
Trzy siostry, Lekcja polskiego, Dom,
Con amore, Matka królów). Jej wspomnienia to zapis wielu wybitnych kreacji, to
część historii polskiego teatru i filmu,
biorąc pod uwagę skalę talentu aktorki.
Przy okazji dementuje ona narosłe plotki
i złośliwe komentarze dotyczące ról i jej
artystycznych wyborów. Ujawnia tym
samym kulisy i mechanizmy, którym podlega zawód aktora. To bywa odkrywcze dla
zwykłego odbiorcy, który zbyt często zawierza medialnemu przekazowi, opartemu
dziś wyłącznie na dążeniu do sensacji.
W końcu, co dla wielu być może będzie
szczególnie cenne, wspomnienia Joanny
Szczepkowskiej to głos człowieka szalenie
wartościowego, ale niezmiernie samotnego. Wierna swoim wartościom, dokonująca często trudnych wyborów, wbrew
ogólnym tendencjom i naciskom, płaci
cenę wysoką. Ostracyzm, samotność,
brak poczucia bezpieczeństwa, wyrzuty
sumienia matki w stosunku do swoich
dzieci, poczucie przegranej. No właśnie.
Za swoje wypowiedzi i wyrażanie
własnego zdania (choć wierzy głęboko,
że człowiek ma prawo do własnych poglądów, do prawdy, do obrony) przez większość życia ponosi konsekwencje. Ciągle

jednak nie traci wiary w sens tego, co robi,
choć nie rozumie za każdym razem powodu z jakiego ludzie nie potrafią odczytać
jej intencji. „ Jest jakaś ogromna dysproporcja między tym, co robię, a rezultatami.
Między mną a moim obrazem na zewnątrz.
Między moim stylem życia a emocjami,
jakie budzę w innych. Gdzie jest przyczyna.” Co dziwne, częstotliwość tych zdarzeń jest tak duża, że normalnie powinna
przygnębiać, obezwładniać, dekonstruować wszelkie działania i decyzje. Wobec
absurdu stajemy się bezradni. Ale nie
Szczepkowska. Ona, jakby pogodzona,
stara się czerpać z tego siłę i mówić – to
moja karma, moje przeznaczenie, mój
kształt, „wygram jak przegram”. I dlatego, mimo smutku jaki ogarnia czytelnika,
nie ma tu miejsca na pesymizm, żal tylko
najbliższych i tych, którzy nie rozumieją
jej intencji. Temu też służy komentarz
wielu wydarzeń z życia współczesnego
(konflikt z Krystianem Lupą, prezesura
ZASP, historia dyskusji o „lobby gejowskim”, konflikt ze stacją telewizyjną,
spotkanie z Prezydentem USA). Autorka
pragnie ujawnić i utrwalić swoje intencje.
Pisze doskonale, wnikliwie, inteligentnie
i przekonująco. Daje obraz człowieka
odważnego, ale skromnego, ciepłego bez
fałszywej kreacji. Daje też siłę. Polecam.
Godzisz
Wypożyczalnia nr 28

Obie części książki dostępne w:
• Wypożyczalni nr 28 1 Sierpnia 36 a,
• Wypożyczalni nr 71 Żwirki i Wigury 1
• Wypożyczalni nr 30 J. Chrościckiego 2
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XXX Rajd „Szlakiem Naszej Historii”
im. por. hm. Jana Cierlińskiego już za nami!
18 kwietnia br., mimo niesprzyjającej aury (spadł nawet grad), na starcie stawiło się 155 patroli.
Z punktu startowego we Włochach
ruszyło 107 patroli, z Okęcia 48. Łącznie
udział wzięło 708 uczniów, 128 opiekunów
oraz 76 instruktorów. Rajd objął 24
miejsca pamięci w naszej dzielnicy oraz
szereg miejsc pamięci na terenie Ursusa,
Raszyna, Falent, Lesznowoli, Magdalenki,
Walendowa, Opaczy, Pęcic, Michałowic,
Pruszkowa, Źbikowa, Piastowa, Ożarowa
Maz., Ołtarzewa, Pilaszkowa, Umiastowa,
Starych Babic, Borzęcina Dużego i Izabelina. XXX Rajd to kontynuacja rajdów
historyczno-patriotycznych, przypominających najważniejsze wydarzenia XX
wieku. W tym roku udało się nam opracować i wydać nowe mapy rajdowe.
Ten Rajd nie odbyłby się bez społecznej
pracy wielu ludzi. Szczególne wyrazy
uznania należą się tym, którzy dyżuro-

14
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wali na miejscach pamięci narodowej
oraz w miejscach startu. Młodzi instruktorzy to uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, Szkoły Podstawowej
nr 88 pod czujnym okiem p. Małgorzaty
Zgagowskiej oraz instruktorzy i harcerze
z 40 Czarnej WDH. Ci nieco starsi instruktorzy to członkowie: Harcerskiego Kręgu
Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Włochy”,
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (Koło Okęcie, Włochy
oraz Koło Lotnicze), Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej – Bazy Lotniczej „Łużyce”, Klubu Sportowego „Przyszłość” Włochy, Stowarzyszenia „Willa
Jasny Dom”. Podziękowania kierujemy
również do młodzieży, nauczycieli, wychowawców i dyrekcji placówek oświatowych naszej dzielnicy (szczególnie do

dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 94 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 za
udostępnienie swoich pomieszczeń i przygotowanie punktów startowych), za przygotowanie, udział i godne zachowanie w czasie
rajdu.
Dla niewtajemniczonych:
W trakcie rajdu patrol ma za zadanie dotrzeć do 4 wybranych przez siebie miejsc
pamięci narodowej zachowując wskazane
długości tras:
- patrole piesze SP kl. I – III - ok. 5 km,
- patrole piesze SP kl. IV – VI - ok. 8-9 km,
- patrole piesze gimnazjalne i ponadgimnazjalne – ok. 12-15 km,
- patrole samochodowe – do 60 km,
- patrole rodzinne – dostosowane do wieku
najmłodszych uczestników.

Wnioski o umorzenie długów
czynszowych
Do 21 września 2015r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski
o częściowe umorzenie długów czynszowych w lokalach komunalnych.

Kącik adopcyjny

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Dla kogo i na jakich warunkach
Program pomocy na lata 2015 – 2019 dotyczy
dłużników, którzy z różnych przyczyn nie
płacą systematycznie za czynsz i media.
Program przewiduje dwa warianty porozumienia pomiędzy lokatorami a samorządem warszawskim:
1) przy spłacie 30% zadłużenia w ciągu 3
miesięcy od dnia podpisania porozumienia,
nastąpi umorzenie 70% długu po wywiązaniu się z warunków porozumienia;
2) przy spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych ratach w ciągu kilku lat (nie później niż do 30.09.2019 r.) zostanie umorzone
50% długu.
W przypadku obu wariantów mieszkaniec,
oprócz spłaty części zadłużenia, będzie zobowiązany do terminowych opłat w ciągu
najbliższych 4 lat, przy czym w każdym
roku będzie mógł dwa razy spóźnić się
z płatnościami o 21 dni. Umorzenie 70%
lub 50% nastąpi nie później niż do dnia
31 grudnia 2019 r.
Wniosek będą mogły składać osoby, które:
- na dzień 30 września 2014 roku posiadały
zadłużenie w opłatach za lokal komunalny;
- do 21 września 2015r. złożą wniosek o
umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania
lokalu mieszkalnego;
- nie niszczyły zajmowanego lokalu lub nie
wykraczały przeciwko porządkowi domo-

wemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.
Do 20 kwietnia zarządcy lokali komunalnych muszą poinformować dłużników
o wysokości zadłużenia według stanu na
koniec miesiąca poprzedzającego wysłanie
zawiadomień, warunkach uczestnictwa
w programie oraz miejscu składania wniosków. Ratusz szacuje, że z tej pomocy
mogłoby skorzystać około 11 tysięcy osób.
Pomoc lokatorom daje efekty
Od kilku lat w Warszawie zmniejsza się
liczba osób mających zadłużenie - na koniec 2013 r. w stosunku do 2011 r. było
o 9200 dłużników mniej. Na koniec 2013
r. zaległości w opłatach za czynsz w lokalach mieszkalnych wyniosły około 535
mln zł (w tym brak opłat za media, czyli
centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę,
kanalizację, wywóz nieczystości) i jest to
kwota narastająca na przestrzeni lat. Dotyczy to ok. 45 tys. gospodarstw na 83 tys.
lokali komunalnych. Są tu uwzględnieni
również najemcy, którzy mają zadłużenie
na niewielkie kwoty (np. 50 gr). Ponad
połowa dłużników ma zaległości nie przekraczające 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat pomocy
osobom zadłużonym są na stronie:
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/
Wszyscy zainteresowani mogą składać
wnioski w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w swojej dzielnicy. Wnioski dostępne
na stronie: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-mieszkalne/jakzmniejszy-zad-u-enie

Chcesz poznać Dropsa?
W Schronisku pytaj o numer 1149/10.

fot. Schronisko na Paluchu

Program m.st. Warszawy ma pomóc w spłacie
długów lokatorom mieszkań komunalnych.
Zakłada on, że po spełnieniu określonych
warunków przy spłacie części zadłużenia,
pozostała jego część zostanie umorzona.

Drops – spory psiak w dojrzałym wieku,
znaleziony w maju 2010 r. przy Alei Krakowskiej, wykastrowany w Schronisku.
Energiczny i wesoły, nastawiony przede
wszystkim na kontakt z człowiekiem. Jest
posłuszny, zna podstawowe komendy,
a wszelkie braki w tym zakresie nadrabia
urokiem osobistym. Nie powinien trafić
do domu z innym psem, nie przeszkadza
mu natomiast towarzystwo suczek.

Majki – średni piesek w wieku ok. 8 lat,
znaleziony w lutym 2010 r. przy ulicy
Na Skraju, wykastrowany w Schronisku.
Ma sobie niespożyte wręcz pokłady
energii, dlatego może sprawić nieco
kłopotu początkującemu opiekunowi,
jednak przy odpowiedniej dawce codziennego ruchu ten problem powinien szybko
zniknąć. Majki łatwo nawiązuje kontakt
z człowiekiem, nie miewa też wielkich
zatargów z innymi psami.
Chcesz poznać Majkiego?
W Schronisku pytaj o numer 572/10.
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