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Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy uruchomił kolejną formę
pomocy lokatorom zamieszkującym w lokalach komunalnych, w spłacie powstałych
na ich koncie zaległości czynszowych.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej dostały możliwość
spłaty długu poprzez odpracowanie należności.
Jest to tak zwane świadczenie rzeczowe
zastępcze, które polega na wykonywaniu drobnych prac porządkowych
(sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, odśnieżanie, grabienie liści) oraz
wykonywaniu prac remontowo – budowlanych.

Spotkania z Burmistrzem Wąsowiczem
W maju i czerwcu odbyły się trzy spotkania Burmistrza Michała
Wąsowicza z mieszkańcami Włoch - w Artystycznym Domu Animacji
ADA i Okęckiej Sali Widowiskowej.
Jest to cykl spotkań zwanych „twarzą
w twarz”, czyli indywidualnych rozmów.
Łącznie przyszło ponad 40 osób. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i podzielenie się z nami tak cennymi dla nas
Waszymi pomysłami na rozwój dzielnicy.
Rozmowy toczyły się wokół najróżniejszych tematów - architektura i nowe
inwestycje budowlane, ruch ciężarowy na
Nowych Włochach, praca policji i straży
miejskiej, komunikacja autobusowa i WKD,
plany inwestorskie, parkowanie na Okęciu,
nowe miejsca pamięci, edukacja, oświata
i wiele innych. Spotkania będą odbywać
się regularnie - raz w miesiącu.

fot. UD Włochy

Możliwość
odpracowania
długu w ZGN

Taka forma pomocy dotyczy najemców
zamieszkujących w lokalach mieszkalnych (komunalnych/socjalnych) oraz osób
zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

Zmiana
lokalizacji
placówki poczty

W dniu 29 czerwca 2015 r. placówka
pocztowa z al. Krakowskiej 239/241
została przeniesiona do nowej siedziby.
Funkcjonować będzie jako Filia Urzędu
Pocztowego Warszawa 119 przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 (róg ul. Łopuszańskiej), 02-200 Warszawa.
tel.: 22-868-18-57,
22-868-18-58
Godziny otwarcia placówki:
- poniedziałek - piątek: 08:00-20:00
Placówka dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
- Doładowanie telefonów komórkowych;
- Pocztex/EMS (przyjęcie);
- Usługi Envelo;
- Transfer Ekspres Zagranica.
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SZCZEGÓŁY na stronie ZGN Włochy –
www.zgnwlochy.waw.pl oraz
pod numerem tel./fax: 22 863 55 24.

Wyniki budżetu partycypacyjnego 2016 we Włochach
Cyfryzacja kina ADA, odkryte lodowisko na Placu Wolności, boisko na Forcie V Włochy, czy mobilna
wypożyczalnia kajaków w Parku Cietrzewia, to tylko niektóre z przegłosowanych projektów w kolejnej
edycji budżetu partycypacyjnego.

W całej Warszawie do rozdysponowania
było 51,2 mln zł, z czego we Włochach
1 216 520,00 zł, czyli prawie dwa razy
więcej, niż na rok 2015 roku.
W tym roku zagłosowały 172 395 osoby,
czyli ok. 10% warszawiaków.
Poniżej prezentujemy 14 projektów, które
wygrały we Włochach i zmieściły się w
kwocie przeznaczonej dla naszej dzielnicy.
Gratulujemy autorom!
Projekty:
• Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym
Domu Animacji, filii DK ,,Włochy”, koszt
projektu: 198 000 zł - 1413 głosów
• Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy, koszt projektu: 92 000 zł -

1176 głosów
• Lustro drogowe na terenie przyszkolnym
SP 94, koszt projektu: 1 000 zł 1091 głosów
• Zakup nowości do Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, koszt
projektu: 46 300 zł - 1053 głosy
• Odkryte lodowisko na Placu Wolności, koszt
projektu: 200 000 zł - 918 głosów
• Mobilna wypożyczalnia kajaków na stawach Cietrzewia, koszt projektu: 27 200 zł
- 915 głosów
• Boisko na Forcie Włochy - wykonanie
sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie
bramek do piłki nożnej, koszt projektu:
200 000 zł - 870 głosów
• Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych (przy ul. Na Skraju), koszt
projektu: 183 800 zł - 819 głosów

• Oświetlenie przejścia dla pieszych na
ulicy Potrzebnej, koszt projektu: 84 000 zł
- 764 głosy
• Lustra drogowe na Obywatelskiej, koszt
projektu: 8 000 zł - 735 głosów
• ,,Mały Kopernik” (przy Szkole Podstawowej nr 94), koszt projektu: 150 500 zł
- 732 głosy
• Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych, koszt projektu:
16 500 zł - 704 głosy
• Artystyczne piątki, koszt projektu:
3 300 zł - 623 głosy
• Aktywne soboty! Udostępnienie sali gimnastycznej w SP 227 dla mieszkańców,
koszt projektu: 2 925 zł - 478 głosów.
Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl

Projekty w ramach budżetu partycypacyjnego 2015
w bibliotece
• Prasa ekonomiczno-prawna w bibliotece
• Teatrzyki w bibliotece
• Dystrybutory zestawów jednorazowych
na psie odchody (na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia i przy ul. Naukowej).
W trakcie realizacji są:
• Terapia dzieci i młodzieży metodą
F. Wrankiego (w SP 87)
• Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci
w bramach (ZS nr 17 i SP 66)
• Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - Etap I dokumentacja projektowa
• Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego
• Mobilny Nauczyciel-mobilny uczeńmoblina szkoła - pracownia komputerowa
(SP 66)
• Świetlica - szkolny azyl (stworzenie
interaktywnej świetlicy wyposażonej

w kąciki tematyczne oraz kącik relaksacyjny, nowoczesne urządzenia multimedialne dla dzieci z SP 66)
• Siłownia zewnętrzna (ul. Tynkarska,
północna strona Osiedla ,,Chrobry”)
• Remont chodnika - od 1 Sierpnia do
Parku Kotańskiego.

fot. UD Włochy

W ramach zeszłorocznego budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy Włochy
zostały już zrealizowane następujące
projekty:
• Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
• Murale na elewacji SP 87
• Powiększenie świetlicy szkolnej (ul. Malownicza 31)
• Przejście dla pieszych przy bramie
głównej do Distribution Park Okęcie
• Nasze kreatywne dzieci - dofinansowanie
zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece
• Zakup nowości do Wypożyczalni nr 30
• Ukwiecenie okolic dworca PKP Warszawa Włochy
• Zajęcia sportowe dla Mieszkańców
• Aktywne soboty! Udostępnienie Sali
gimnastycznej SP 227 Mieszkańcom
• Odtwarzacz cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących
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,,Ogrody Nauki i Sztuki” SP 94
W tym roku po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni na ,,Ogrody Nauki i Sztuki” do SP 94. Jesteśmy dumni,
że szkoła na terenie naszej Dzielnicy Włochy realizuje projekt angażujący zarówno dzieci jak i rodziców,
którego realizacja trwa w sumie cały rok i którego zwieńczeniem jest pokaz prac i festyn.

Było w czym wybierać! Od pracowni dotyczącej Powstania Warszawskiego, poprzez Fabrykę Czekolady, Świat książek
Astrid Lindgren, znanych Warszawiaków
po Eksperymenty chemiczne i Wikingów.

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

Różnorodność tematyki poruszanej przez
dzieci wszystkich klas zachwycała i zadziwiała. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

fot. UD Włochy

Naprawdę doceniamy ogrom włożonej
w to pracy. Projekt ten to suma
projektów edukacyjnych realizowanych
przez wszystkie klasy w roku szkolnym
2014/2015. Jest spójny z misją szkoły ,,Szkoła winna być instytucją, w której zawsze będzie miejsce dla tolerancji, kultury,
nauki, wzajemnego szacunku i sukcesu”.
Dzięki niemu uczniowie potrafią znaleźć
właściwe miejsce w zespole projektowym,
uwzględniające swoje predyspozycje,
zainteresowania i zdolności.
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Niezwykłe jubileusze małżeńskie

Na góralską nutę

W czerwcu br. mieliśmy zaszczyt i przyjemność towarzyszyć trzem
parom w ich jubileuszach małżeńskich - 60 lat Państwa Trzcińskich
oraz 50 lat Państwa Dostaw i Fabianowicz.

W czerwcu w SP 88 rozbrzmiały
donośne góralskie rytmy. Uczniowie klas drugich i pierwszych
zaprezentowali program słownomuzyczny „Na góralską nutę”.

Była to uroczystość o tyle szczególna, że
nie tylko wręczyliśmy parom kwiaty
i drobne upominki, ale także Państwo Dostaw podarowali niesamowite prezenty
Burmistrzowi Wąsowiczowi - p. Zdzisław
Dostaw książkę swojego autorstwa ,,Pod
prąd. Wspomnienia z PRL”, w której wiele
miejsca poświęcił dzielnicy Włochy, a pani
Teresa Dostaw płytę chóru ,,Harfa”, w któ-

rym śpiewa. Dziękujemy, że chcą Państwo
dzielić z nami te niezwykle wzruszające
chwile.
I po raz kolejny zapraszamy wszystkie
pary, które obchodzą ,,okrągłe” jubileusze
(minimum 50 lat wspólnego życia) do kontaktu z nami – promocjawlo@um.warszawa.pl
lub tel. 22 44 34 306.

Dzieci zostały przygotowane przez rodowitą góralkę, p. Krystynę OrganiszczakWiejak przy współpracy z wychowawcą
klasy.

fot. UD Włochy

Dzielnie posługiwały się trudną gwarą góralską w mowie i śpiewie. Było wiele tańców góralskich w pięknych ludowych
strojach oraz recytacji wierszy gwarą.
Po programie artystycznym można było
posmakować prawdziwych góralskich
przysmaków: oscypków, chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym.
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Potyczki matematyczne na Malowniczej
W dniach 26 – 29 maja br. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty
Armii Krajowej „Garłuch” przy ulicy Malowniczej Królowa Nauk wiodła prym - w związku z III Szkolnymi
Dniami Matematyki.
Dni Matematyki to czas wyjątkowy, to
świetna okazja zarówno do dobrej zabawy,
jak i utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Aktywny udział w konkursach,
projektach i turniejach przyniósł wiele satysfakcji nauczycielom jak i uczniom.

Drugi dzień Szkolnych Dni Matematyki
poświęcony był szachom. Nasza szkoła
uczestniczy w projekcie ,,Edukacja przez
Szachy w Szkole” realizowanego w Warszawie pod hasłem ,,Wars i Sawa grają w
szachy”. Główną atrakcją programu było
spotkanie z mistrzem międzynarodowym
Michałem Luchem. Pan Michał rozegrał
z dziećmi symultanę (mecz jednocześnie
na wielu szachownicach).

fot. arch. szkoły

Pierwszego dnia wszyscy uczniowie
rozegrali między klasami pojedynek matematyczny pt. „Matematyka na luzie”.
Rozwiązywali w dwuosobowych grupach
quizy i zagadki matematyczne w postaci
prezentacji Microsoft PowerPoint z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
1 czerwca na Stadionie Narodowym
odbył się finał II edycji Mistrzów Kodowania, w którym obok ponad 280 szkół
z całej Polski brała udział również nasza
szkoła. W tym dniu trójka dzieci z naszej

szkoły zaprezentowała gry matematyczne
utworzone w języku Scratch w ramach
III Dni Matematyki.
D. Dajos, A. Sygnowska

fot. UD Włochy

Trzeciego dnia Szkolnych Dni Matematyki
odbył się Dzielnicowy Turniej Matematyczny „Liczę na Malowniczej” o tytuł
„Asa Matematycznego”. W turnieju
wzięło udział 5 szkół podstawowych
z dzielnicy Włochy. Turniej składał się
z I części pisemnej – 24 uczniów miało do
rozwiązania 15 zadań zamkniętych w czasie 45 min., w II części 10 najlepszych
uczniów odpowiadało na pytania w formie
ustnej. Zwycięzcą „Asem Matematyki”
okazał się Jakub Wróbel ze SP nr 88.

Teatr na wyciągnięcie dłoni
24 czerwca w Artystycznym Domu Animacji ADA nastąpił finał projektu „Teatr – to jest TO!”.

Zanim zaczęto pracę nad spektaklami,
uczniowie chodzili wieczorami do teatrów
warszawskich, a następnie pisali scenariusze, by ostatecznie wziąć się za próby.
Przygotowania do premiery w Adzie
trwały trzy miesiące. Uczniowie pracowali
nie tylko nad ruchem scenicznym, ale
i interpretacją tekstu, dykcją, tworzyli
6
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rekwizyty, stroje,
efekty specjalne,
zaproszenia, afisze teatralne.
Sala teatralna w
Adzie czerwcowego wieczora
była wypełniona
po brzegi. Przybyło wielu gości,
w tym władze
dzielnicy, nauczyciele z gimnazjum na Promienistej, społeczność lokalna oraz najbliżsi młodych aktorów. Uczniowie, za
ogrom pracy, jaki włożyli w pracę nad

fot. arch. szkoły

Uczniowie z Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków
Proporca „Victoria” utworzyli grupę teatralną „Katharsis”, która przygotowała
dla społeczności lokalnej dwa przedstawienia – „Antygonę” Sofoklesa oraz „Dziady”
cz. II Adama Mickiewicza.

trudnymi dziełami, otrzymali ogrom braw
oraz wiele ciepłych słów. Już myślą o kolejnej inscenizacji.
Paulina Nowak-Drapińska

Cała rodzina na sportowo
Tuż, tuż przed wakacjami, 24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 88 odbył się festyn ,,Kocioł Rozmaitości
Sportowych” dla rodzin z naszej szkoły. Organizatorem byli wychowawcy szkolnej świetlicy. Pomogły
dzieci z Samorządu Uczniowskiego oraz mamy, które robiły tatuaże i malowały twarze.

Na aktywnych uczestników czekały niespodzianki. Dodatkowo, sportowe upominki otrzymywały osoby, które brały
udział w konkursach: zakręć jak największą ilością hula hop, przejdź trasę na
dwuosobowych nartach, zapleć warkocz ze
skakanek, odbij głową jak najdłużej balon
czy zgadnij wagę swojego dziecka/rodzica.

fot. arch. szkoły

Dzieci z klas pierwszych wyginały śmiało
ciało do zumby, a dziewczynki z klasy IIIb
zatańczyły układ kręcąc hula hop. Każdy
z przybyłych miał możliwość zagrania
w szachy z Aleksandrą, która odnosi ogólnopolskie sukcesy w tej dyscyplinie, zakwalifikowała się również do Mistrzostw
Europy. Rodzinne wyścigi rzędów oraz
przeciąganie liny dostarczyły mnóstwo
zabawy.

Warto nadmienić, że gościliśmy Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych
na Otyłość, Panią Magdalenę Gajdę. Można było zasięgnąć fachowej porady
oraz obejrzeć przy okazji
prezentację pt. ,,Śmieciowe
jedzenie” przygotowaną
przez uczennicę Judytę.
Wszyscy chętnie zaglądali
do stoiska “Zdrowe Jadło”,
gdzie czekały same bomby
witaminowe w postaci owoców i warzyw. Jak co roku,
w finale ojcowie mogli sprawdzić swoją
kondycję w meczu piłki nożnej.
Celem festynu było promowanie hasła
„Cała rodzina na sportowo”, czyli wspólnie i aktywnie spędzamy czas wolny.
Pamiętajmy – W zdrowym ciele, zdrowy
duch! Do zobaczenia za rok…

fot. arch. szkoły

Było niesamowicie dużo atrakcji. Zaczęliśmy od pokazów taneczno-akrobatycznych oraz występu wokalistki Sary, która
koncertuje wraz z chórem „Alla Polacca”,
a także dubbinguje filmy. Adam zaprezentował żonglerkę piłką nożną.

Katarzyna Kowalczyk,
Małgorzata Kulig
nr 7 (83) sierpień 2015
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,,Tak Tu się działo”
W Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury ,,Włochy” pod koniec czerwca odbył się koncert ,,Tak Tu
się działo”, podsumowujący całoroczną pracę dzieci , młodzieży i dorosłych uczęszczających na zajęcia
do OSW.

Sala była wypełniona po brzegi - pokazy
obejrzało ponad 200 osób. Entuzjazm
i wzruszenie towarzyszyły publiczności
podczas całego koncertu. Wiele wykonawców miało możliwość po raz pierwszy wystąpić na profesjonalnej scenie. Gośćmi na
koncercie był przewodniczący Rady Dzielnicy
Włochy Andrzej Krupiński oraz Dyrektor
Domu Kultury Włochy Wiesława Sadowska.

Zapraszamy 6 września na godz. 13 na
Dzień Otwarty do OSW, ul. 1 Sierpnia 36 a.
Będzie można porozmawiać z Instruktorami oraz zapisać się na zajęcia. Zaczynamy o godz. 13 spektaklem muzycznym
(3-12 lat), a od godz. 14 ruszamy z zapisami. Do zobaczenia!

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

W Okęckiej Sali Widowiskowej na zajęcia
uczęszcza kilkaset dzieci. Niestety nie
wszyscy mogli się zaprezentować podczas
koncertu. W placówce odbywają się także
zajęcia plastyczne, Moje Lego, Formacja
taneczna dla różnych grup wiekowych
i wiele innych. Są także zajęcia dla do-

W nowym roku kulturalnym mają zostać
wprowadzone nowe zajęcia. Pojawi się
m.in. Mały Inżynier z zajęciami Robotyka+ Eksperymenty oraz Programowanie
dla dzieci w języku Scratch.

fot. UD Włochy

Wystąpiło około 70 osób w wieku od 3 do
30 lat. Wielką pracę w przygotowanie
dzieci do koncertu włożyli profesjonalni
instruktorzy: Martyna Chojnacka, Joanna
Chrzan, Iwona Skrzos, Edyta Ciechomska,
Agnieszka Grzesik oraz Paweł Ściebior.

rosłych (aerobik, pilates, Zumba) oraz
Klub Seniora. Cała oferta dostępna jest
na stronie Domu Kultury Włochy, zakładka
OSW.

fot. UD Włochy

Zaprezentowano sekcje instrumentalne
(keyboard, pianino, gitara, akordeon),
taneczne (grupy musicalowe oraz baletowe) oraz sekcję wokalną. Koncert przygotowany i prowadzony był przez panią
Dagmarę Siemińską.
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Medaliści Mistrzostw Polski w Badmintonie
na Astronautów
Dużym sukcesem zakończył się udział naszych zawodników, uczestników zajęć badmintona odbywających się w SP nr 227 przy ulicy Astronautów 17, w Mistrzostwach Polski Seniorów w Badmintonie.

Świetne wyniki naszych badmintonistów
na Mistrzostwach Polski są ukoronowaniem ciężkiej pracy podczas profesjonalnych treningów badmintona, które
prowadzi pan Przemysław Gołąb we
współpracy z panem Jerzym Grzybowskim. Zajęcia, w szkole przy ul. Astronautów 17, odbywają się już od wielu lat

fot. arch. orgaznizatorów

Mistrzostwa, które odbyły się w dniach
6 i 7 czerwca w Katowicach zgromadziły
czołówkę polskich zawodników badmintona w kategoriach seniorskich. Nasi
reprezentanci zdobyli w sumie 6 medali
w tym ten najważniejszy złoty, który wywalczył Jerzy Grzybowski w grze podwójnej mężczyzn w kategorii 75+. Ponadto
srebrne medale zdobyli: Jan Wyrzykowski
i Ryszard Lachman w grze podwójnej
kat. 75+, Jan Wyrzykowski w grze pojedynczej kat. 75+, Przemysław Grzeszkowiak w grze podwójnej kat.65+, Iwona
Sobotka i Piotr Sobotka w grze mieszanej
kat. 50+ oraz Iwona Sobotka w grze podwójnej kat. 50 +.

dzięki pomocyi przy wsparciu ze strony
Burmistrza Dzielnicy Włochy i Dyrekcji
SP nr 227.
Zajęcia badmintona są dostępne dla
wszystkich tych mieszkańców naszej

dzielnicy, którzy chcą zdrowo i w przyjaznej atmosferze spędzić wolny czas oraz
przeżyć przygodę z tak wspaniałym i zdrowym sportem jakim jest badminton.
Piotr Sobotka
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Jan Kosiński ps. „Orlik”
we wspomnieniu Janusza Komorowskiego „Antka”
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii
Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalami MON
i i odznakami Akcja „Burza” AK, PCK oraz PTTK. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony 5 czerwca 1926 r. w Czechowicach (obecnie Ursus). Wychowany w domu
z tradycjami legionowymi – ojciec służył
w Legionach Polskich. Z domu rodzinnego wyniósł mocną wiarę, że bycie Polakiem z dziada pradziada zobowiązuje.
W domu państwa Kosińskich znalazła
w czasie okupacji schronienie dziewczyna
żydowska, którą ocalono od zagłady.
Do szkoły powszechnej uczęszczał we
Włochach pod Warszawą. Od 1937 r.
kontynuował naukę w Kolegium Księży
Marianów na Bielanach. Maturę zdał na
tajnych kompletach w 1944 r. w Liceum
Księży Marianów.
W pierwszych dniach września 1939 r.
zgłosił się na ochotnika do Wojskowej
Komendy we Włochach i pełnił funkcje
gońca, chodząc pieszo na Okęcie, do Falent, Raszyna, Babic i Skoroszy, rozpoczynając tym samym trudny i niebezpieczny
okres działalności w konspiracji.
Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1942 r.
w laboratorium analiz lekarskich Miejskiego Ośrodka Zdrowia we Włochach.
W lutym 1942 r. Armia Krajowa przekształcona ze Związku Walki Zbrojnej
w polskie wojsko ochotnicze, działające
w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, miała swoje jednostki zarówno
w miastach, jak i w terenie. 11 listopada
1942 r. Jan Kosiński złożył przysięgę
Armii Krajowej na ręce „Tadeusza”
w punkcie kontaktowym domu państwa
Mizerskich przy ul. Parkowej we Włochach.
Otrzymał pseudonim „Orlik” i został przydzielony do plutonu 1763, dowodzonego

przez Zdzisława Niemiatowskiego „Łosia”
w VII rejonie „Jaworzyn”, VII Obwód
„Obroża” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Tam też do służby w Armii Krajowej została przyjęta 30-osobowa grupa
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Podczas ćwiczeń terenowych w Opaczy,
Niemcy urządzili zasadzkę na żołnierzy
z „Jaworzyna”. W czasie walki zginęło
wielu młodych z „Orlika”. Ich tragiczna
śmierć głęboko poruszyła szeregi AK.
Pogrzeb kolegów odbył się potajemnie.
Z powodów konspiracyjnych na ich grobach nie umieszczono tablic z nazwiskami.
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie
Warszawskie. Jednostki przedostały się do
Kampinosu i wzięły udział w walkach
Grupy „Kampinos”. „Orlik” z pełnym zaangażowaniem i ofiarnością pełnił służbę
w tzw. Akcji „perony” we Włochach, ratując i pomagając ludziom wypędzonym
z Warszawy. Bycie pracownikiem Ośrodka
Zdrowia ułatwiało Kosińskiemu prowadzenie akcji humanitarnej. 16 września
1944 r. został włączony do transportu
wygnańców i wywieziony do obozu
w Pruszkowie (dulag 121), z którego po 8
dniach pobytu udało mu się uciec.
W Armii Krajowej służył do 2 stycznia
1945 r. W październiku 1945 r. został przyjęty na Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1949 r. ożenił się
z Krystyną Główką, z którą miał 2 córki.
Po uzyskaniu dyplomu magistra, w 1951 r.
został powołany do służby wojskowej,
mianowany na stopień porucznika i skie-

rowany do pełnienia służby w Departamencie Służby Zdrowia MON. W 1974 r.
uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych. Przez wiele lat współpracował z Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie. W tym
samy roku otrzymał nominację na stopień pułkownika. W 1989 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
Po transformacji ustrojowej czynnie uczestniczył w tworzeniu Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Z pełnym poświęceniem
opiekował się grobami żołnierzy. Był jednym z pomysłodawców i inicjatorów
ufundowania na cmentarzu we Włochach
pomnika żołnierzy Armii Krajowej oraz
płyty marmurowej z tekstem epitafium poświęconym żołnierzom poległym w Opaczy. Przez długie lata był zatroskany
o ocalenie od zapomnienia innych miejsc
pamięci we Włochach i okolicach Warszawy.
Był zawsze wyjątkowo zdyscyplinowany
i niezawodny, systematycznie uczestniczył
w posiedzeniach Zarządu oraz we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych. Był serdeczny, życzliwy i uczynny.
Odejście pułkownika de Jana Kosińskiego
jest ogromną stratą dla całego środowiska „Obroży” i Grupy „Kampinos”.
Odszedł na wieczną wartę 3 marca 2015
roku. Pochowany został 10 marca na Starych Powązkach.
Cześć jego pamięci!
Por. hm. Janusz Komorowski „Antek”,
Sekretarz Zarządu Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa - Powiat
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„GNIEW” Zygmunt Miłoszewski
Chciałbym Państwu zaproponować do przeczytania powieść kryminalną Zygmunta Miłoszewskiego
pt. „Gniew”. Jest to wprawdzie trzecia część trylogii, której głównym bohaterem jest prokurator Teodor
Szacki, jednak sądzę, że spokojnie można sięgnąć do tej publikacji nie czytając wcześniejszych dwóch
pozycji („Uwikłanie” oraz „Ziarno prawdy”). Każda z nich dzieje się bowiem w innym mieście i przedstawia różne od siebie sprawy oraz wydarzenia.
Tematem książki jest przemoc w rodzinie,
co sukcesywnie autor „przypomina”
w czasie lektury. Główny bohater Teodor
Szacki zaczyna pracę w olsztyńskiej prokuraturze. Nie traktuje jednak tego jako
nobilitacji, lecz wręcz przeciwnie jest znudzony i nieco rozgoryczony. Dzieli życie
pomiędzy pracę a swoją partnerkę - Żenię
oraz nastoletnią córkę o imieniu Hela,
z którą nie bardzo może się porozumieć.
Czeka na jakąś ciekawą sprawę do rozwiązania, na coś, co było by dla niego odpowiednim wyzwaniem. Gdy oto pewnego
dnia robotnicy na placu budowy odnajdują
szkielet człowieka, prokurator Szacki
myśli, że są to przypuszczalnie szczątki jakiegoś Niemca jeszcze z czasów drugiej
wojny światowej. Później okazuje się jednak, że jest to szkielet mężczyzny w średnim wieku, który był właścicielem biura
podróży i przedsiębiorcą działającym na
Warmii. Na dodatek człowiek ów żył jeszcze kilka dni temu i nie był zamieszany
w żadne ciemne interesy. Kolejną ciekawostką jest - jakim cudem ciało ofiary

rozłożyło się tak szybko? Im dalej „w las”
tym więcej trudnych do zrozumienia i wyjaśnienia odkryć.
Kryminał bardzo ciekawy, autor umiejętnie dozuje emocje i rozwija akcję. Wręcz
trudno oderwać się od lektury. Pomimo
wielu wątków i postaci czytelnik nie traci
przejrzystości fabuły. Im głębiej wnika
w treść książki, tym bardziej jest ciekawy,
nawet nie tego kto zabił, ale tego kto
jeszcze zginął. Niewątpliwym atutem jest
również fakt, iż w przeciwieństwie do
wielu innych powieści kryminalnych, na
kartach „Gniewu” trup nie ściele się gęsto,
a zakończenie jest nieco zaskakujące
i w pewien sposób otwarte.
Myślę, że lekturę tą można polecić nie
tylko miłośnikom kryminałów (choć im
przede wszystkim) ale również tym, którzy
nie czytają na co dzień tego typu literatury.
Krzysztof Szelągowski
Wypożyczalnia nr 30

Książka jest dostępna w:
- Wypożyczalni nr 30, ul. ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36 a
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
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Krótka historia „drogi żelaznej” we Włochach
Pociągi i ruchliwy trakt kolejowy są od wielu lat obecne w życiu Włoch. Dla jednych to błogosławieństwo
(bo szybko i bez korków można dojechać do centrum) dla drugich to uciążliwość (bo hałas i mało estetyczny wygląd okolic dworca). Jakby nie patrzyć, ciężko dziś sobie wyobrazić Włochy, bez tej „żelaznej drogi”, która mocno zrosła się z historią naszej dzielnicy. A ponieważ w czerwcu tego roku
obchodziliśmy 170 rocznicę uruchomienia „drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej”, więc w niniejszym numerze będzie o kolejowej historii Włoch.
Pomysł wybudowania „drogi żelaznej”
powstał w 1835 r. Zamysł to iście rewolucyjny bo w Królestwie Polskim, żadnej
drogi kolejowej jeszcze nie było. Nikt
nawet nie wiedział, jak po polsku nazywać
lokomotywy („parochody” czy „parojazdy”) i pociągi (sznelcugi)? Niedługo później zawiązało się Towarzystwo Akcyjne
Drogi Żelaznej i w 1840 ruszyły prace.
Planowano wybudować linię za Częstochowę, tak by uzyskać łączność z już
istniejącymi torami kolejowymi prowadzącymi aż do Wiednia. Trakt wytyczono przez Włochy, a ściślej na południe
od folwarku Włochy, a na północ od wsi
Solipse. Obie miejscowości, które za jakieś
70 lat zleją się w jedną, zamieszkiwało
wówczas tylko ok. 400 osób. Budowa wywoływała emocje, więc wolno mi domniemywać, że większość z tych mieszkańców
wyległa na pola by oglądać pierwszą próbę
przejazdu lokomotywy z wagonem. Próba
ta miała miejsce 29 września 1844 r.
Wtedy to we Włochach po raz pierwszy
widziano pociąg, choć tylko podczas próbnej jazdy. Dwa miesiące potem zrobiono
już oficjalny pokaz jazdy pociągu jadącego
do Pruszkowa. Wszystko wypadło znakomicie, a pojazd „pędzący” po szynach
ponad 30 km/h budził podziw, zachwyt,
a czasami strach. Niektórzy zalęknieni
podwarszawscy włościanie wieszczyli, że
lokomotywa jadąca „żelazną drogą” wytruje wszelkie ptactwo, albo też sprawi, że
zboże nie będzie rosło.
No i wreszcie nadszedł długo oczekiwany
moment oficjalnego otwarcia linii kolejowej, na razie, tylko na trasie WarszawaGrodzisk Mazowiecki. Punktualnie o 15.00
dnia 14 czerwca 1845 r. z Warszawy wyruszył
pociąg ozdobiony kwiatami. W jednym z
15 wagonów przygrywała wojskowa orkiestra, a w pozostałych zasiadało 200 pasażerów. Dwie godziny później wyruszył
drugi pociąg, wiozący aż 600 osób. Na docelowej stacji sam Iwan Fiodorowicz
Paskiewicz, zaprosił wyróżnionych 150
podróżnych na obiad. Wszyscy inni pasażerowie dostali skromny poczęstunek,
ale nikt nie narzekał. W odświętnie udekorowanym Grodzisku było co oglądać,
a sam przejazd, który w jedną stronę
trwał ok. 45 minut, dostarczał niebywałych wrażeń.
14
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Wieszczenie o wytruciu przez
lokomotywy ptaków, nie sprawdziło się, choć zaistniały inne
problemy. Już w sierpniu przytrafił się pierwszy śmiertelny
wypadek. Pracująca na podwarszawskich polach Eleonora
Karnecka została zmiażdżona
przez przejeżdżający pociąg.
„Kurier Warszawski” nie był
specjalnie zainteresowany stopniem okaleczenia ciała ofiary,
za to ze zdziwieniem odnotował: „Wagon wcale nie doznał
wypadku, a jadący wcale nie
odczuli wstrząśnienia”.
Jeszcze w tym samym roku
linię wydłużono aż do Skierniewic, a w kolejnych trzech latach
wybudowano całość, do międzyzaborowej granicy Królestwa Polskiego. Łącznie było to
327.6 km. W pierwszych latach
pociąg kursował kilka razy
dziennie - wszystkiego 35 lokomotyw i 87 wagonów. W 1859r.
we Włochach wybudowano
stację, choć początkowo tylko
towarową, służącą miejscowym
cegielniom. Wiemy, że w 1860r.
we Włochach istniała bocznica o długości
ok. 120 m., którą dziesięć lat później
wydłużono do ok. 200 m. Już wkrótce jednak w rozkładzie jazdy w rubryce „nazwisko stacyi” na stałe pojawiły się „Włochy”.
Przystanek ten, jak i wybudowana rampa,
stały się przydatne istniejącemu tu od
1890r. towarzystwu Akcyjnemu Walcowni
i Fabryki Narzędzi Rolniczych „Włochy”.
Sama wieś, wraz z Solipsami liczyła już
ok. 800 mieszkańców, a ruch na linii kolejowej wielokrotnie zwiększył się. Rocznie
(dane z 1890 r.) przejeżdżało tamtędy
2,5 mln. pasażerów, obsługiwanych przez
287 lokomotyw i 432 wagony osobowe.
W kolejowej historii Włoch musimy przypomnieć pierwszą katastrofę. Działo się
to pechowego 13 lipca 1900 r. o godzinie
11.00 na pociąg wyjeżdżający z Warszawy
najechał skład jadący z Sosnowca. Były
ofiary śmiertelne, bo kocioł lokomotywy
wybuchł i ogniem zajęły się wagony. Jednym z poważnie rannych był Władysław
Reymont. Nasz przyszły noblista, tak kilka

lat później opisał moment zderzenia pociągów: „Zapaliłem papierosa, gdy naraz
rozległ się straszny huk. Pociąg się zatargnął gwałtownie i runął w coś całą siłą.
Wagon podskoczył i stanął jak koń. Padłem
na ziemię, a gdym się zerwał nieszczęście
już się stało, już ściany szły na siebie,
podłoga się zapadała, dach pękał i walił się
na głowy, szkło sypało się gradem”. Ponad
20 rannych, wraz z cytowanym sławnym
pisarzem, przewieziono do warszawskich
szpitali, a samo miejsce katastrofy przez
kilka dni było miejscem pielgrzymek ciekawskich mieszkańców Włoch.
Konsekwencją katastrofy kolejowej pod
Włochami, była sprawa sądowa którą
Władysław Reymont wytoczył Towarzystwu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Wygrał i dostał odszkodowanie,
za które wyjechał na kurację do … Włoch.
Tym razem nie do naszych, lecz tych
leżących na Półwyspie Apenińskim.
Robert Gawkowski

Bogowie na Promienistej

Idąc tym tropem w maju, pod egidą
Gimnazjum 113 im. Zawiszaków Proporca
„Victoria” przy ul. Promienistej 12A odbył
się XVIII Warszawski Gimnazjalny
Konkurs Mitologiczny. Konkurs wpisał
się w tradycję szkoły, coraz więcej szkół
z Warszawy i okolic zgłasza swój udział.
W tegorocznych zmaganiach wzięło udział
15 szkół, ale do finału doszło tylko 5.
Na wieniec laurowy zasłużyło Gimnazjum
117 im. W. Rutkiewicz, II miejsce Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. W. Sikorskiego, III miejsce Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, IV miejsce przypadło organizatorom,
V Gimnazjum nr 2 w Piastowie im. Bohaterów Powstania Warszawskiego z Oddziałami Integracyjnymi. To było tytanowe
zwycięstwo! Do zobaczenia za rok!
Ideą takich konkursów jest propagowanie
wśród młodzieży fascynującej kultury
antycznej. W konkursie wszyscy są
wygranymi, ponieważ przygotowanie do
niego wymaga zgłębiania wiedzy mitologicznej, poznania zawiłej genealogii
bogów, wykazaniem się niebywałą pamięcią. Uczniowie biorący udział zaimponowali umiejętnością logicznego myślenia
i błyskawicznym kojarzeniem faktów.

fot. arch. szkoły

Kultura europejska wyrosła z myśli, z doświadczeń, z mitów ze sztuki starożytnej. Warto poznać i przyjrzeć się bliżej temu, co było źródłem i początkiem naszej cywilizacji. Wiedzieć, od czego się ona zaczęła,
z czego powstała.

Taka postawa i ogromne zainteresowanie mitologią pokazuje, że pokolenie gimnazjalistów, to mądrzy i ambitni młodzi ludzie.
Wysoki poziom konkursu stawia przed
organizatorami konieczność podniesienia
poprzeczki i jesteśmy pewni, że w przyszłym roku młodzież znowu nas zadziwi
swoją wiedzą i powróci na Promienistą,
jak Odys do Itaki.
Tematyka mitologiczna pozwala zauważyć, że pewne postawy i normy wciąż
trwają – od tysiącleci. Dlaczego trwają?
Czy nie dlatego może, że bardzo dobrze
,,pasują” do tego, czym jest człowiek
w otaczającym go świecie? Czy można

pozwolić na zerwanie z tym, co kierowało
ludźmi przez tysiąclecia? Mitologia
może być przyjacielskim przewodnikiem
po świecie antycznym. Zaskakuje swym
bogactwem. A może się też zdarzyć, że
nas poruszy, zaskoczy, a może i nami
wstrząśnie. Może autorytetem swojej dawności przekona nas do tego, do czego
innym nie dajemy się przekonać? Może
staniemy się przez tę wiedzę lepsi, a na
pewno będziemy mądrzejsi.
Mitologia może też po przyjacielsku powiedzieć nam, że i wtedy były ideały –
i ludzie...
Alicja Mrozek
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