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Nieodpłatny punkt pomocy prawnej
Od dnia 2 stycznia 2017 r. punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej
mieszczący się przy ul. Centralnej 24 działa w zmienionych godzinach.
Punkt czynny jest w następujących
dniach i godzinach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 13:00- 16:00 i 18:00-20:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 12:30-15:30
Piątek: 8:00-10:00 i 13:00-20:00
Sobota 8:30-17:30
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają
radcy prawni i adwokaci.
Z pomocy prawnej skorzystać mogą:
• Osoby które nie ukończyły 26 roku życia,
• Osoby które ukończyły 65 rok życia,
• Osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
• Osoby które w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną
przyznane miały świadczenie z pomocy
społecznej /na podstawie ustawy o pomocy
społecznej/,
• Kombatanci,
• Weterani,
• Osoby, które znalazły się w sytuacji
zagrożenia lub poniosły stratę w wyniku

klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, awarii technicznej,
• Kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna polegać
będzie na:
• Informowaniu o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących uprawnionej
osobie uprawnieniach i o spoczywających
na ww. osobie obowiązkach,
• Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania problemu prawnego,
• Pomoc w sporządzeniu projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy /z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w
toczącym się postępowaniu sądowo–administracyjnym/,
• Sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z Urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postepowaniu
sądowoadministracyjnym.

Aleppo czeka na Twoją pomoc!
Tragedia ludzi i zagłada miasta Aleppo rozgrywa się na oczach świata. Giną dorośli
i dzieci, a ci którzy przeżyli stracili dach
nad głową. Warszawa zachęca do finansowego wsparcia fundacji, które pomagają Syryjczykom.
Wsparcie przeznaczone zostanie na materace, koce, pakiety z żywnością i inne
artykuły, które pomogą uchodźcom przetrwać w zimowych warunkach. Pieniądze
umożliwią także udzielanie pomocy medycznej i zapewnienie dachu nad głową dla
wszystkich potrzebujących.
Jak przekazać pieniądze dla Aleppo dowiesz się na: www.um.warszawa.pl/aleppo

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana
będzie osobom uprawnionym z zakresu:
• Prawa pracy,
• Prawa cywilnego,
• Prawa Karnego,
• Prawa administracyjnego,
• Prawa ubezpieczeń społecznych,
• Prawa rodzinnego.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu:
• Prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• Prawa celnego,
• Prawa dewizowego,
• Prawa handlowego,
• Prowadzenia działalności gospodarczej
/wyjątkiem jest pomoc w przygotowaniu
do rozpoczęcia tej działalności/.

Wielka Sąsiedzka Włochowska Gwiazdka!
Niedziela 11 grudnia 2016 r. to wyjątkowy dzień w historii naszej dzielnicy. Właśnie tego dnia odbyła
się pierwsza, a tym samym historyczna - Wielka Sąsiedzka Włochowska Gwiazdka, zorganizowana
przez aktywnych mieszkańców naszej dzielnicy, przy wsparciu finansowym Inicjatywy Lokalnej
m.st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Włochy.
Wystąpił wspaniały zespół Spirituals
Singers Band, który powstał w 1978 roku
i jest najdłużej istniejącym zespołem
wokalnym w Polsce, specjalizującym się
w wykonaniach a’cappella pieśni negro
spirituals, gospels, traditional jazz, evergreens, kolęd, a także muzyki rozrywkowej.
Efektem prawie 30 lat działalności jest
kilka tysiecy koncertów w kraju i zagranicą, a także znacząca artystycznie dyskografia, obejmująca dziesięć płyt. Tym
razem zawitali do Włoch z przepięknym
repertuarem, który prawdziwie zachwycił
wypełnioną po brzegi widownię. Zaśpiewali znane przeboje gospelowe, m.in.
Amazing Grace, When The Saints czy
Swanee Ribber.
To była prawdziwa uczta dla ducha!
Poza koncertem w programie Sąsiedzkiej
Gwiazdki była prawdziwa moc atrakcji
m.in.: • Darmowy bigos, gorąca czekolada
i herbata zimowa • Pieczenie, wycinanie,
lepienie, dekorowanie pierniczków • Wspólne
tworzenie szopki przed kościołem przy
Rybnickiej • Przejażdżki bryczką z przewodnikiem • Jasełka w wykonaniu dzieci
• Tworzenie mega długiego łańcucha
• Warsztat dekoracji świątecznych - stroiki
świąteczne na stół i drzwi domu • Robienie
bombek • Robienie kartek świątecznych
• Konkurs - ,,Specjały sąsiada” • Wielka
zbiórka dla zwierząt (koce,ręczniki,
jedzonko, zabawki , żwirki , podkłady)
• Strefa spa - oderwij się od gotowania bądz piękna i zrelaksowana na święta
• Book swap - wymiana książek • Smalczyk domowy - z chlebem i ogórkiem
Przepięknie została zrobiona szopka, której
widokiem będzie się można cieszyć jeszcze długo po świętach...

fot. UD Włochy

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
ich zaangażowanie i tak liczne przybycie
na to niezwykłe wydarzenie. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!
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Budżet Dzielnicy Włochy na 2017 rok
Dzielnica Włochy ma w tym roku do dyspozycji ponad 174,3 mln zł. Dla porównania w 2016 r. było to
149,8 mln, a w 2015 r. 124 mln.
Poniżej prezentujemy ogólny podział wydatków w sferze budżetu zadaniowego (wydatki bieżące i inwestycyjne).
W tym roku znaczący kawałek naszego budżetowego „tortu” to świadczenia rodzinne, w tym 500+.
Jak co roku, prawie 40% naszego budżetu, czyi ponad 68 mln. zł będzie wydane na cele oświatowe.
Administracja publiczna; 19 626 212 zł

Oświata i wychowanie;
68 640 707 zł

Działalność
usługowa; 68 841 zł
Ochrona zdrowia;
907 152 zł

Gospodarka
mieszkaniowa;
14 242 075 zł

Pomoc społeczna;
8 872 617 zł

Transport i łaczność;
16 115 794 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energie elektryczna, gaz
i wodę; 45 150 zł
Rolnictwo i łowiectwo;
5 000 zł
Kultura fizyczna i sport;
5 739 039 zł

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej;
64 500 zł
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska;
2 535 595 zł
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego;
7 677 090 zł

Edukacyjna opieka
wychowawcza; 5 721 317 zł

Rodzina; 24 102 657 zł
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R-Ewolucja oświatowa we Włochach!
Nowe przepisy oświatowe nakładają na samorządy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu i przeznaczeniu dotychczasowych placówek szkolnych. Reforma oświatowa we Włochach
niczym szczególnym się w tym zakresie nie wyróżnia w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy.
Dnia 16 stycznia br., w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia, odbyło się
spotkanie informacyjne, dotyczące rozwiązań związanych z wprowadzaniem reformy oświaty w dzielnicy. Spotkanie
prowadził burmistrz dzielnicy p. Michał
Wąsowicz oraz naczelnik Wydziału
Oświaty, Sportu i Wychowania p. Joanna
Czyżak. Obecni byli także dyrektorzy placówek oświatowych w dzielnicy. Wszyscy
wymienieni udzielali odpowiedzi na pytania rodziców.
Z przedstawionej podczas spotkania
prezentacji wynika, że w najlepszej sytuacji jest Zespół Szkół przy ul. Malowniczej (szkoła podstawowa i gimnazjum).
Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, powstanie ośmioletnia podstawówka
z oddziałami gimnazjalnymi (2018/2019 r.)
Szkoła będzie funkcjonowała w dwóch
sąsiadujących ze sobą budynkach, przy
czym klasy VII i VIII będą miały zajęcia
w budynku obecnego gimnazjum.
W Szkole Podstawowej nr 227 przy
ul. Astronautów powstanie ośmioletnia
szkoła podstawowa, a wszystkie dzieci
uczące się obecnie w tej szkole będą mogły
kontynuować w niej naukę.
W Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej planowana jest rozbudowa obecnego budynku, a dzielnica ma zabezpieczone
środki na wykonanie projektu budowla-
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nego. Od września 2017 r., w budynku
szkoły prowadzona będzie edukacja klas 17, a w kolejnych latach także klas ósmych.
W Szkole Podstawowej nr 66 przy
ul. Przepiórki planowana jest kontynuacja
nauki klas I – VI oraz przejście (po ustaleniu z rodzicami) klas VII do szkoły podstawowej przy ul. Promienistej, do oddziałów
dwujęzycznych (jęz. angielski i hiszpański). W najbliższych latach planowana jest
także rozbudowa tej szkoły.
W obecnym Zespole Szkół nr 17 przy
ul. Promienistej powstanie ośmioletnia
szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi (do 2018/2019 roku) i oddziałami
dwujęzycznymi (angielski, hiszpański).
W Szkole Podstawowej nr 94 przy ul.
Cietrzewia klasy I –VII kontynuują naukę

w budynku obecnej szkoły. Ponadto chętne
klasy bądź uczniowie z klas VII będą mieli
możliwość dalszej edukacji w szkole podstawowej przy ul. Promienistej, w oddziałach
dwujęzycznych (angielski, hiszpański).
W miejscu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej powstanie
liceum ogólnokształcące.
Ponadto dyrektorzy szkół otrzymają
1 342 000 zł na przygotowanie pracowni
dydaktycznych, wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia.
Bardziej szczegółowe informacje rodzice
mogą otrzymać od dyrektorów placówek,
za pośrednictwem rad rodziców.
(Tekst i zdjęcia - Dariusz Kałwajtys)

Tlenek węgla - cichy zabójca atakuje jesienno-zimową porą
Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bardzo niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez
człowieka. Powstaje podczas procesu spalania gazu, paliw płynnych i stałych. Jest bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy
się z hemoglobiną. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia
tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.
Do najważniejszych objawów zatrucia tlenkiem
węgla należą: ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, wymioty, konwulsje,
drgawki, utrata przytomności, zaburzenia tętna
i zwolniony oddech.
Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla
wzrasta w okresie jesienno-zimowym. Jest
to związanie przede wszystkim z „sezonem
grzewczym”. Przyczyną zatrucia czadem
w większości przypadków są wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze, niewłaściwa
eksploatacja urządzeń grzewczych, niesprawne
przewody kominowe w budynków oraz
niedrożna wentylacja pomieszczeń.
Aby zminimalizować ryzyko zatrucia
czadem należy przeprowadzać kontrole
szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
np. poprzez przykładanie kartki papieru do
kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie
wolno zaklejać lub zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić,
czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.
Niezależnie od powyższego warto często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się pro-

ces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w
piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto
również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez
rozszczelnienie okien.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje
i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające
tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem
takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.
Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia
czadem umiera ponad 100 osób, a blisko
2 tys. ulega podtruciu.
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Kącik belfra: „Lubimy ciastoliny i szlamy – sprytne
paluszki mamy”
„Lubimy ciastoliny i szlamy – sprytne paluszki mamy” to innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez
Mazowieckie Kuratorium Oświaty, którą autorsko realizujemy w Przedszkolu nr 175.
Jest to cykl zajęć mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej u dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych środków
plastycznych i elementów metod terapeutycznych. Podstawą tych zabaw jest wykorzystanie sensoplastyki i elementów terapii
integracji sensorycznej, by pobudzać
zmysł dotyku i czucie własnego ciała.
W przedszkolu jest i miejsce i czas na takie
działania. Aktywność plastyczna daje dzieciom wiele satysfakcji, pozwala na eksperymentowanie, jest to swoista nauka przez
zabawę. Dlatego tak ważne jest stwarzanie

różnych doświadczeń, aby dziecko
poznawało siebie i swoje możliwości
w działaniu. Zbyt często skupiamy się na
celu, jakim jest wykonanie zadania, np.:
praca plastyczna, a nie na samym poznaniu
różnych materiałów i ich wykorzystaniu
przez dziecko, jak również eksperymentowaniu, które przynosi mu wiele przyjemności.
Dzieci w domach funkcjonują zupełnie
inaczej niż wśród wielu kolegów i koleżanek w przedszkolnej sali. Okazuje się
nagle, że dzieci nadwrażliwe, pod

wpływem zachęty nauczycielki i radości
kolegów, same zaczynają dotykać różnych
faktur, co więcej- daje im to przyjemność.
Stymulując nasze dzieci przez wykorzystanie najróżniejszych mas plastycznych
pozwalamy im na świetną zabawę, a tak
naprawdę dbamy o wsparcie rozwoju.
W rozwijaniu motoryki małej i wrażliwości na dotyk korzystamy z wszelkich
wykonanych własnoręcznie lub dostępnych na polskim rynku mas plastycznych.
Opracowała: Anna Jaworska-Markiewicz
wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, poczytajmy razem!
Pod koniec zeszłego roku w kilku włochowskich przedszkolach pojawiły się książeczki w woreczkach.
To nasza urzędowa akcja zachęcająca rodziców i dzieci do wspólnego czytania.
Dzieci dostają woreczki z książeczkami na
ok. 1,5 tygodnia. Potem woreczki przekazywane są do następnej grupy w danym
przedszkolu, a potem do następnego przedszkola. W ten sposób wszystkie dzieci
z włochowskich przedszkoli będą mogły
wziąć udział w akcji. Przygotowaliśmy
łącznie 138 zestawów książeczek: dla
dzieci młodszych 3-4 letnich, oraz starszych 5-6 letnich. Mamy nadzieję, że akcja
spodoba się rodzicom. Zachęcanie do
wspólnego czytania, a tym samym spędzania ze sobą czasu, to dla nas prawdziwa
przyjemność.
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„Cieszę się z akcji „Książeczki w woreczku” prowadzonej we włochowskich
przedszkolach jako Burmistrz Dzielnicy,
ale też jako tata dwójki przedszkolaków.
Odkrywamy książki, których nie znaliśmy,
bawimy się czytając. Serdecznie polecam
i już planuję podobne akcje” – mówi Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz.
Za inspirację dziękujemy naszej Bibliotece, której akcja „Książeczka z woreczka”
trwa od 2012 r., zdobywając także nagrodę
Warszawskiego Programu Edukacji Kultu-

ralnej oraz naszej mieszkance p. Sandrze
Jasińskiej, a za przekazanie książek wydawnictwom Egmont, Papilon, Literatura,
Media Rodzina i Zielona Sowa.

Mikołajki jak z bajki...
W mikołajkowy weekend 3 i 4 grudnia 2016 r. przy pełnej widowni, w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyły
się dwie wspaniałe imprezy mikołajkowe: „Cyrkowe Mikołajki” oraz wspaniały koncert zespołu Singin’
Birds.
Na „Cyrkowych Mikołajkach” wystąpił
iluzjonista oraz zespół elfów, których magiczne sztuczki i dowcipy na zmianę wprawiały w zachwyt oraz rozśmieszały do łez.
Roztańczony pingwin poprowadził warsztaty taneczne. Był też oczywiście Św. Mikołaj.

fot. UD Włochy

Z kolei trzem uroczym i świetnie śpiewającym paniom ze wspaniałym zespołem
Singin’ Birds udało się nawet porwać do
tańca widownię. Zabrzmiały znane przeboje, m.in. „Sing Sing” czy „Wojna Domowa”.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
tak liczne przybycie. Do zobaczenia za rok.
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Wieczory tematyczne w Gimnazjum nr 112

Pierwszy z nich – „Wieczór z piosenką
hiszpańską” – odbył się 7 grudnia o godz.
18.00. Klasa 1c pod opieką wychowawcy –
pani Moniki Wankowskiej, przygotowała
spotkanie dla rodziców, uczniów i nauczycieli w rytmie latynoskich przebojów.
Uczniowie wykonywali znane i lubiane piosenki np. „El Mariachi”, „Porque te vas”
czy „Eterno Agosto”. Serca licznie zgromadzonej publiczności podbiła „Sofia”
śpiewana w oryginale przez Alvaro Solera,

a podczas wieczoru przez duet: Weronika
Hałub i Mikołaj Krasuski.
Młodzież recytowała wiersze w języku hiszpańskim. O wyćwiczenie prawidłowego
akcentu zadbała pani Julia Salerno - nauczycielka tego języka, Argentynka, która
na co dzień propaguje kulturę iberyjską
w Gim. 112. Poza hitami muzyki latino
mogliśmy podziwiać taniec. Między innymi piękne paso doble, które wykonali
Laura Sobocińska i Marcel Zimny.
Na koniec, w rytmie „Bajo el mismo sol”,
do tańca poderwali się rodzice. Choreografię przygotowały dziewczęta z 1c.
Był to wieczór pełen energii, dekoracja
i stroje znakomicie oddawały atmosferę
hiszpańskiego pueblo. Uczniowie z klasy
1c włożyli dużo pracy w przygotowanie

fot. arch. szkoły

Jesienno-zimowe wieczory sprzyjają spotkaniom w gronie rodziny i przyjaciół. Tak
zresztą dawniej bywało. Aby podtrzymać
tę tradycję uczniowie Gimnazjum nr 112
postanowili przygotować cykl wieczorów
tematycznych dla całej społeczności
szkolnej, rodziców, zaproszonych gości.

jakże oryginalnej lekcji języka hiszpańskiego, a ich zaangażowanie przyniosło
wiele radości rodzicom, starszym kolegom
oraz zaproszonym gościom.
Iwona Rydlewska
Dyrektor szkoły

„Mali Odkrywcy” na Radarowej
W Przedszkolu nr 78 przy ul. Radarowej odbywają się cykliczne warsztaty badawcze pt. „Mali odkrywcy”.

Przedszkolaki dowiedziały się również, że
prądem można pisać i trzeba zachować
szczególną ostrożność, bo z prądem nie
ma żartów. Dzieci wiedzą też, dlaczego
mydło usuwa bród- zapoznały się z bu-

dową mydła i sposobem w jaki usuwa
bród. Zapoznały się też ze znaczeniem higieny dla naszego zdrowia. Na kolejnych
dzieci dowiedzą się „Jak stworzyć śnieg
w laboratorium?”, poznają też „Tajemniczy atrament”.
Podczas takich zajęć dzieci biorą udział w
prostych i bezpiecznych doświadczeniach
z fizyki i z niecierpliwością czekają na
więcej. Cieszymy się, że możemy zarażać
je pasją do nauki stosowanej w codzienności.

fot. arch. przedszkola

Podczas każdych zajęć dzieci dowiadują
się czegoś nowego. Na przykład podczas
„Szalonych rodzynek” dzieci zapoznały się
z pojęciem gęstości i zachowaniem substancji o różnej gęstości względem siebie
oraz z pojęciami: gaz, ciecz i ciało stałe.
Poprzez zabawy badawcze przedszkolaki
próbowały odpowiedzieć na pytanie „Czy rodzynki potrafią skakać”.

Wioletta Pulkowska,
Przedszkole Nr 78

Młodzież i Konstytucja na Malowniczej

Szkoła uczestniczyła w niej po raz pierwszy, a udział wzięli wszyscy uczniowie
gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie, pracując w grupach, czytali różnorodne
kazusy przygotowane przez prawników,
wspólnie zastanawiali się nad tym, jak
należy rozwiązać dany problem i weryfi8
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fot. arch. szkoły

W niecodzienny sposób uczniowie klas
gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 126 przy
ul. Malowniczej poznawali zapisy polskiej
konstytucji. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego wszystkie klasy miały zajęcia
dotyczące tego najważniejszego dokumentu w naszym kraju. Uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w spotkaniach z prawnikiem w ramach II Tygodnia Konstytucyjnego. Akcja została zorganizowana przez
Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy,
a swoim zasięgiem objęła całą Polskę.
kowali swoje spostrzeżenia z zapisami
obowiązującej konstytucji.

gdy w sklepie ochroniarz podejrzewa nas
o kradzież?

Do rozstrzygnięcia były między innymi
sprawy, z którymi uczniowie stykają się
na co dzień. Co zrobić, by zmienić szkolny
asortyment sklepiku, czy można studiować
bezpłatnie na dwóch uczelniach, co zrobić

Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom
nasi gimnazjaliści chętniej będą sięgać do
zapisów konstytucji i szukać tam odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia prawne.

Stypendyści z Gładkiej
15 listopada 2016r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się miła uroczystość dla najlepszych uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych – wręczenie stypendiów Prezesa Rady
Ministrów. Na uroczystość zaproszono 248 uczniów z Warszawy i regionu.
Uroczystość zorganizowało Mazowieckie
Kuratorium Oświaty, a prowadziła ją dyr.
Magdalena Cichostępska. Nagrody Prezesa
Rady Ministrów wręczały: Aurelia Michałowska – Mazowiecka Kurator Oświaty
i Dorota Sokołowska – wicekurator.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel
Marszałka Sejmiku – dyr. Wydziału Edukacji i Sportu – Mirosław Krusiewicz oraz
Prezydent uczelni – gospodarza, prof. Stanisław Dawidziuk.

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
reprezentowało dwoje uczniów wytypowanych przez Radę Pedagogiczną:
Julia Horst z kl. 3 La LXXXIV Liceum
Ogólnokształcącego i Grzegorz Muchla
z kl. 3 TC Technikum Lotniczego.
Ich ubiegłoroczne średnie ocen to odpowiednio: 5,14 i 5, 38.
Julia to uczennica wszechstronnie uzdolniona, interesująca się motoryzacją i lotnictwem. Ma sprecyzowane plany na przyszłość:
studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych w Dęblinie na Wydziale

fot. Józef Adamski

Uroczystość uświetnił wspaniałym występem zespół muzyczny z XXI LO Niepublicznego im. J. Grotowskiego.
Na zdjęciu: p. Kurator Aurelia Michałowska gratuluje naszym uczniom.

Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.

nictwa Politechniki Warszawskiej.

Z kolei Grzegorz – uczeń klasy o profilu
mechanik lotniczy interesuje się awioniką
i elektroniką, a chociaż będzie zdawał maturę za półtora roku, to już dziś… ma
indeks na Politechnikę w Płocku – Wydział
Budowy Maszyn. Został bowiem w marcu
bieżącego roku laureatem IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego. Marzy jednak o studiach
na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lot-

Obydwoje wyróżnieni nie tylko świetnie
się uczą, ale również są lubiani, koleżeńscy
i biorą aktywny udział w życiu szkoły.
Gratulujemy naszym uczniom i życzymy
im spełnienia marzeń – tych naukowych
i wszelkich innych! Brawo, prymusi!
Józef Adamski
Katarzyna Kwiatkowska
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KORFBALL - nowa dyscyplina we Włochach!
Korfball to gra koedukacyjna, zespołowa, wywodząca się z koszykówki, w Polsce znana od końca lat
80-tych XX wieku.
Korfball jest grą bezkontaktową - nie
wolno przepychać, ani wyrywać piłki z rąk
przeciwnika. Nie wolno także przemieszczać się z piłką, ani jej kozłować, a ruch
bez piłki to ciągła próba uwolnienia się od
przeciwnika. Jest to dyscyplina bardzo dynamiczna, której celem jest zdobycie jak
największej ilości punktów poprzez trafienie do kosza.
W grudniu, w Zespole Szkół nr 126 przy
ul. Malowniczej 31, rozegrano pierwszy
Międzyszkolny Turniej Korfballowy
szkół podstawowych, w 3 kategoriach:
klas II, III i IV. Dzięki zaangażowaniu
nauczycieli wychowania fizycznego swoje
reprezentacje wystawiły wszystkie publiczne szkoły podstawowe z Dzielnicy
Włochy. Każda drużyna składała się
z 4 zawodników – po 2 dziewczynki i 2
chłopców oraz 2 rezerwowych.
Młodzi zawodnicy mieli w większości po
raz pierwszy kontakt z korfballem, jednak
śmiało podjęli wyzwanie. Już po kilku minutach na boisku doskonale orientowali się
w zasadach gry i rozpoczynali walkę na
trafienia.
Priorytetem organizatorów było, by zachęcić dzieci do aktywności ruchowej
poprzez zabawę, dlatego pomimo
skrupulatnego rozegrania meczy „każdy

10

nr 1 (100) styczeń-luty 2017

z każdym” w kat. II i IV klas oraz „systemem pucharowym” w przypadku klas III
(zgłosiło się więcej drużyn), najważniejsze
było, że wszystkie dzieci entuzjastycznie
przyjęły inicjatywę, a zabawie towarzyszyły prawdziwe sportowe emocje oraz solidna dawka ruchu.
Wszyscy, którzy przybyli na rozgrywki
byli wygranymi zdrowego stylu życia,
dostali pamiątkowe medale, wszystkie

drużyny – dyplomy, zaś te najlepsze w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymały puchary. Organizację zawodów
i nagrody dla uczestników sfinansował
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Gratulujemy wszystkim szkołom i zawodnikom, a w szczególności SP 88 z ul. Radarowej, która zajęła I miejsce w każdej
kategorii. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!

Sukcesy zawodniczek UKS Manta Włochy!
W dniach 15-18.12.2016 na olsztyńskiej Aquasferze odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i
Młodzieżowców. W zawodach wzięło udział 613 zawodników ze 129 klubów z całej Polski.
Klub UKS Manta Włochy reprezentowały Aleksandra Juc, Marta Krypa oraz
Oliwia Krypa wraz z trenerem Filipem
Barańskim.
Najlepiej z naszych reprezentantek
spiała się Aleksandra Juc pierwszego
dnia bez problemów awansowała do popołudniowych półfinałów z czwartym czasem eliminacji 1:02:49 na dystansie 100 m
stylem grzbietowym. W drugim bloku zawodów Ola płynęła w pierwszym półfinale, w którym z czasem 1:01:60 zajęła
3 miejsce, a ostatecznie awansowała do
finałów zajmując 5 miejsce. W finale tej
konkurencji Aleksandra, jako najmłodsza
spośród finalistek zajęła ostatecznie 7
miejsce w Polsce wsród seniorek z czasem
1:02:11.
Na dystansie o połowe krótszym Aleksandra spiała się jeszcze lepiej. Bez problemów przebrnęła eliminajcje zajmując
w nich 6 miejsce z czasem 29:04. Jednak
w popołudniowej sesji finałowej Ola
płynąc w pierwszym półfinale zajęła drugie miejsce dające bezpośredni awans do

finałów poprawiając REKORD POLSKI
w kategorii 15-latek. Czas Oli to 28:43,
jest on lepszy od dotychczasowego rekordu
Klaudii Naziębło z 2008 roku o 25 setnych
sekundy. Jednocześnie wynik ten jest
obecnie drugim wynikiem w Europie w
kategorkii 15-latek. Ostatecznie w gronie
seniorek nasza zawodniczka zajęła bardzo
wysokie 6 miejsce z czasem 28:60.
Bardzo dobrze spisała się kolejna z naszych reprezentantek Marta Krypa. Startowała ona w najbardziej wymagających
konkurencjach 400, 800, 1500 stylem dowolnym oraz na 200 i 400 stylem zmiennym. Jako debiutantka na najdłuższym
dystansie tej pływackiej imprezy Marta zajęła wysokie 13 miejsce z bardzo dobrym
wynikiem 17:59:41. Równie dobrze spisała
się na dystansie 800 metrów stylem dowolnym gdzie zajęła 18 miejsce z czasem
9:21:12 poprawiając swój rekord życiowy
aż o 8 sekund. Najbliżej wejscia do finału
Marta była na dystansie 200 m. stylem
zmiennym. Do finału zabrakło zaledwie
0.3 sekundy, a czas 2:25:94 dał ostatecznie
22 lokatę.

Równie dobrze zaprezentowała się druga
z sióstr Oliwia Krypa. Oliwia poprawiła
swoje wszystkie dotychczasowe rekordy
życiowe. W swojej koronnej konkurencji
200 metrów stylem klasycznym Oliwia
uzyskała czas 2:38:80 zajmując 28 miejsce.
Podsumowując, podopieczne trenera
Filipa Barańskiego sposród trzynastu startów poprawiły 10 rekordów życiowych.
Aleksandra Juc wystąpiła w dwóch
finałach oraz poprawiła Rekord Polski
w kategorii 15-latek.
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Artystyczne piątki – podsumowanie
projektu
Od stycznia do grudnia 2016 roku w naszej
dzielnicy Włochy zrealizowany został projekt budżetu partycypacyjnego „Artystyczne piątki”. Podczas cyklu 25 spotkań
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 227 oraz
przedszkoli nr 313, 175 i 22 brały udział
w zajęciach rozwijających ich kreatywność
i plastyczne talenty. Nawet trzylatki dawały sobie radę z tworzeniem bransoletek!
Motto zajęć brzmiało „To nieprawda, że
nie umiesz – po prostu jeszcze nie wiesz,
że potrafisz!”.
Podczas spotkań tworzyliśmy biżuterię
z koralików, okazjonalne kartki i świąteczne
dekoracje (Wielkanoc, Boże Narodzenie),
malowaliśmy drewniane elementy, tworzyliśmy witraże a przede wszystkim przekonywaliśmy się jak wielki potencjał
kreatywności tkwi w dzieciach. Za każdym
razem powstawały przepiękne i bardzo ciekawe prace.
Zajęcia były bezpłatne i prowadzone w ramach wolontariatu dla wszystkich chętnych. Można było podczas nich zrobić
sobie lub komuś niepowtarzalny prezent,

odkryć swe talenty i nauczyć się nowych
technik artystycznych. Nawlekanie koralików na drucie pamięciowym oraz tworzenie postaci z koralików i drutu wciągnęło
wszystkich, dając wspaniałe efekty! Dzięki
tym spotkaniom dzieci zdobyły nowe
umiejętności, w spotkaniach okazjonalnie
brali też udział dorośli i pedagodzy chcący

wykorzystać artystyczne techniki w dalszej
pracy z dziećmi. Zajęcia te dostarczyły
uczestnikom wiele radości i mamy nadzieję, że będą oni kontynuować swe twórcze działania w przyszłości.
Anna Olej-Kobus
Patrycja Łukaszewska
Renata Tober

Mikołajkowe zawody PRAGA SWIM CUP 2016
W grudniu 2016 roku uczniowie z klas
pływackich ze Szkoły Podstawowej
nr 227 w Warszawie wraz z UKS Manta
wzięli udział w Mikołajkowych Zawodach
Pływackich organizowanych na pływalni
DOSIR „Prawy Brzeg” przy ul. Jagiellońskiej 7. Szkołę Podstawową nr 227 reprezentowały dzieci z I i II klasy sportowej
o profilu pływackim.
Z dumą chwalimy się dużym dorobkiem
medalowym:
8 złotych medali;
6 srebrnych medali;
12
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0 – brązowych medali;
dwa – 4-te miejsca;
trzy – 5-te miejsca;
jedno – 6-te miejsce.
Na szczególne wyróżnienie zasługują nasi
najmłodsi reprezentanci Isabella Szotek
i Marcel Pietrzak (6-cio latki), którzy
zdobyli po 2 złote medale w konkurencjach
25 m stylem grzbietowym i 25 m stylem
dowolnym. To dopiero pierwsze kroki
naszych maluchów, a już plasują się
w czołówce zawodników z ich roczników.
Życzymy kolejnych sukcesów!!!

fot. arch. uczestników
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Świat Internetu również dla Seniorów
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wraz z Technikum Nr 9 Lotniczym
im. Bohaterów Narwiku w Zespole szkół im Bohaterów Narwiku po raz kolejny podjęli współpracę
na rzecz Seniorów Dzielnicy Włochy.
W listopadzie u.br. w ramach projektu
„Świat Internetu też dla mnie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów” na terenie ww. szkoły zorganizowano
cztery spotkania, w ramach których młodzież podzieliła się z Seniorami wiedzą na
temat korzyści płynących z dostępu do Internetu.
Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące:
- podstawy pracy z tabletem,
- obsługi przeglądarki internetowej,
- wyszukiwania informacji w internecie,

Pamiętamy
o osobach
samotnych
„Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”
ks. Mieczysław Maliński

Nie można zapomnieć w tym świątecznym
czasie o osobach samotnych, chorych,
które ze względu na stan zdrowia nie są
w stanie dotrzeć na spotkania wigilijne
organizowane na terenie Dzielnicy
i miasta, zaś Święta Bożego Narodzenia
spędzą samotnie.
Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy
Włochy we współpracy z Harcerzami
ze szczepu 136 Zarzewie Hufca ZHP
Warszawa Ursus 19 grudnia 2016 r. nie
zapomniał! Dotarliśmy do 11 osób podopiecznych Ośrodka, zamieszkujących
na terenie Dzielnicy Włochy i przekazaliśmy drobne upominki wraz z najlepszymi
świątecznymi życzeniami.Uśmiech na twarzach tych osób potwierdził, że ważna jest
troska i pamięć.
Obiecujemy, że w następnym roku będziemy
także pamiętali!
14
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- poznania portali internetowych,
- zasad tworzenia i działania poczty elektronicznej,
- zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
pracy w internecie.
Uczestnikom zajęć bardzo spodobało się
posługiwanie „cudem techniki” i obecność
w cyfrowym świecie i wszyscy zgodnie
wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych
edycjach projektu.

czemu będzie mógł doskonalić nabyte
umiejętności w domu.

Należy także dodać, że dzięki sponsorowi
GLOB S.C. z Żyrardowa każdy uczestnik
projektu otrzymał tablet na własność dzięki

W trakcie spotkań Seniorzy chwalili profesjonalizm młodzieży oraz miłą i serdeczną atmosferę.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Realizując zapisy § 7 załącznika do uchwały Nr 95/XXI/2016 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia
7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
1. Rada Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jako organ o charakterze inicjatywnym, doradczym
i konsultacyjnym będzie wspierać aktywność osób starszych i służyć integracji seniorów.
2. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzony jest od dnia
ogłoszenia, tj. od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia
do Urzędu Dzielnicy Włochym.st. Warszawy).
3. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób.
4. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, która
ukończyła 60 lat najpóźniej w dniu głosowania.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia jej wyboru. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom
nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.
6. Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych
na terenie Dzielnicy Włochy.
7. Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności:
1) Imię, nazwisko kandydata, adres zamieszkania, PESEL, krótką notkę biograficzną kandydata;
2) zgodę na kandydowanie;
3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
5) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą
imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
8. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy dokonać
na formularzu zgłoszeniowym, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem:
„Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” do Wydziału Obsługi
Mieszkańców, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, parter,
pokój Nr 20, od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane będą
w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.
9. Imienna lista kandydatów wyłonionych do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drodze naboru
wraz z krótkimi informacjami o członkach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
www.ud-wlochy.waw.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy oraz w wybranej prasie lokalnej.

Zarząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
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„Język żyrafy czyli komunikacja bez przemocy”
Każdy z nas wchodzi w relacje międzyludzkie, jest to nieuniknione. Jednak to, jak będą one wyglądały
zależy w głównej mierze od nas samych, gdyż niezbędnym budulcem w ich tworzeniu jest komunikacja.
To dzięki niej możemy wyrażać siebie i swoje stany, określać potrzeby, wymieniać informacje, opisywać
otaczającą nas rzeczywistość.
Komunikacji międzyludzkiej uczymy się
jej poprzez wychowanie i dalsze kontakty
z nowymi osobami od momentu przyjścia
na świat. Płacz małego dziecka to pierwsza
próba zakomunikowania matce swoich potrzeb, przywołania jej, kiedy jest głodne,
czuje zagrożenie lub ból. Najwcześniejszym modelem komunikacyjnym są rodzice. Mały człowiek uczy się obserwując,
co i w jaki sposób wyrażają jego najbliższe
osoby. Syn widząc lekceważący stosunek
ojca do matki, najprawdopodobniej będzie
traktował ją podobnie. Te zachowania
mogą także znacząco wpłynąć na jego
przyszłe relacje z innymi kobietami. Córka
obserwując ten sam obraz, może dorastać
w przekonaniu, iż pogarda i brak szacunku
w stosunku do kobiety są normą. W rezultacie w przyszłości może ona poszukiwać
podobnego partnera do jej ojca, gdyż właśnie taki wzorzec związku i rodziny wyniesie z domu. To jak rodzice rozwiązują
konflikty, radzą sobie z emocjami, będzie
wyznacznikiem na przyszłość dla dziecka
jak radzić sobie w takich sytuacjach.
Na naszą komunikację wpływa wiele elementów: środowisko w którym się rozwijamy, społeczeństwo, a także kontekst
kulturowy. Wszystkie te czynniki zewnętrzne kształtują nasze postawy, nastawienie do świata oraz do samego siebie.
Bardzo duże znaczenie mają tu też emocje, których jesteśmy nośnikiem, i które są
wynikiem nadanych znaczeń dla poszczególnych obiektów i zdarzeń. To właśnie
emocje pozwalają nam ocenić co jest dla
nas przyjemne i dobre, lub czego nie lubimy albo nie chcemy. Są nam niezbędne
do rozpoznawania stanów w jakich się
znajdujemy.
Wszystkie czynniki wymienione powyżej
decydują o jakości naszej komunikacji,
a co za tym idzie, o jakości naszych relacji.
Czyli czy w naszym związku będziemy
kontrolować drugą osobę, bo będziemy
czuć się zagrożeni, czy będziemy ją upokarzać, bo wtedy czujemy siłę i sprawczość w relacji, czy będziemy pozwalać
na odbieranie nam elementarnych praw
(np. do własnego zdania lub decydowania
o samym/ej sobie) myśląc, że na to nie
zasługuje, czy pozwolimy naruszać nasze
granice myśląc, że nie jestem ważny/na.
Czy też w naszym związku będziemy
korzystać z „alternatywnych” zachowań,
16
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które polegają na mówieniu o swoich
potrzebach i emocjach, stawianiu granic,
braniu odpowiedzialności za swoje postępowanie, dawaniu sobie prawa do własnego zdania i popełniania błędów,
szacunku wobec drugiej osoby, traktowaniu odmowy nie jako ataku lecz po prostu
odrębności drugiej osoby. Taki styl komunikacji nazywamy komunikacją bez przemocy. Stosując ją możemy budować
bezpieczne i bliskie relacje z bliskimi.
Twórcą pojęcia „komunikacja bez przemocy” jest M.B. Rosenberg, który
wyodrębnił dwa style komunikacji.
Pierwszy z nich to komunikacja językiem
żyrafy lub inaczej mówiąc ,,językiem
serca” (żyrafa ma jedno z największych
serc wśród zwierząt) – bez przemocy.
Drugi – komunikacja językiem szakala
czyli taka, która krzywdzi drugą osobę.
Z myślą o promocji komunikacji bez przemocy powstał program profilaktyczny pn.
„Język żyrafy czyli komunikacja bez
przemocy”, który był realizowany na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w okresie lipiec - grudzień 2016r przez
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Osłonowego „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Program skierowany był do mieszkańców
Dzielnicy Włochy oraz innych dzielnic
Warszawy w szczególności do rodziców
i opiekunów.
W ramach programu zrealizowano:
- wykłady tematyczne których celem była
min. edukacja czym jest komunikacja bez
przemocy oraz jak bezpiecznie budować
związki,
- warsztaty, które miały na celu min dostarczyć wiedzy i umiejętności budowania komunikacji bez przemocy oraz nauczyć
umiejętności kontrolowania i wyrażania
złości, rozpoznawania własnych emocji
i potrzeb,
- kampanię informacyjną mającą min. na
celu edukację mieszkańców w zakresie
komunikacji bez przemocy, zwiększenie
wrażliwości społecznej na zachowania
o charakterze przemocowym,
- Akademię Ojców, w ramach której zos-

tały zrealizowane działania skierowane do
ojców, tj. spotkania grupowe oraz działania
edukacyjne w ramach kampanii informacyjnej.
Celem Akademii było umocnienie i zwiększenie zaangażowania ojca w proces wychowawczy.
Po narodzinach dziecka, osobą która ma
największy wpływ na zaspakajanie jego
potrzeb jest matka. Fakt ten ukształtował
przekonanie, iż w pierwszych latach
życia, to ona powinna być główną osobą
zajmującą się wychowaniem. Rola ojca
natomiast, charakteryzuje się bardziej
pasywną, bierną postawą w opiece nad
najmłodszym członkiem rodziny. To powoduje, że w późniejszym okresie uznaje
on (ojciec) swoją zdystansowaną pozycję
,,bycia z boku”. Bardzo często jego rola
sprowadza się jedynie do osoby, której
zadaniem jest pozyskać środki na utrzymanie rodziny. W ten sposób uczestniczy on
znacznie mniej w życiu swojej pociechy.
To z kolei odbija się niekorzystnie na prawidłowym rozwoju dziecka. Obecność
mężczyzny jest niezwykle potrzebna,
gdyż stanowi ważny element wspomagający harmonijny proces dojrzewania
chłopców i dziewcząt. Jego obecność
sprawia, że kontakt dziecka ze światem
jest bogatszy w doznania emocjonalne,
bo przecież wówczas odczuwa miłość nie
tylko matki ale i ojca właśnie. Jednocześnie jest świadkiem relacji łączących rodziców i uczuć, jakie między nimi występują.
W pełnej rodzinie dziecko uczy się także
współuczestnictwa w grupie. Rodzina
bowiem również stanowi pewną grupę
społeczną, z którą dziecko ma kontakt jako
pierwszą (dlatego jest najważniejsza) a to,
co się w niej dzieje, relacje jakie w niej
zachodzą, są dla niego wstępem do dalszego, bogatszego życia społecznego.
Wymaganie od współczesnych mężczyzn
większego angażowania się w rodzinę
sprawia, że muszą oni sprostać roli, do których nigdy nie zostali przygotowani wcześniejsi ojcowie. Zostali oni zatem zmuszeni
do udźwignięcia ciężaru nowej roli –
kochającego i aktywnego rodzica i pogodzienia tego np. ze stereotypem bycia
prawdziwym mężczyzną. A wielu z tych
,,prawdziwych mężczyzn” czuje się niepewnie w roli taty. Chcieliby jak najlepiej
wychować swoje dzieci, ale nie za bardzo
wiedzą jak to zrobić. Ważną rolę odgry-

Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny
>>
wają tu historie osobiste. Możliwe, że
zabraniano im okazywania uczuć (prawdziwy mężczyzna nie płacze), wpajano
cechy kojarzące się z męskością (stanowczość, bezwzględność, zdecydowanie),
przyzwalano agresywne zachowania (spokój,
równowaga i opanowanie to przecież
damskie cechy).
Komunikacja bez przemocy sprawia, że
łatwiej jest nam zrozumieć swoje potrzeby, jak i potrzeby drugiej osoby, pomaga unikać konfliktów i szybciej
łagodzić te już zaistniałe a także skuteczniej budować zaufanie. Dbanie o komunikację, to również dbanie o siebie i jest
równie ważne co troszczenie się o swoje
zdrowie fizyczne. Jeśli jest to dla nas zbyt
trudne, nie radzimy sobie z emocjami i nie
potrafimy sami zbudować zdrowych relacji
z innymi, to pamiętajmy, że zawsze
możemy skorzystać z pomocy specjalistów.

Marcin Korowaj
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118 Warszawa
tel. 22 863 70 14

Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, mgła,
porywisty wiatr, czy też szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze.
Szczególnie zagrożoną grupą uczestników
ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, parasole, kaptury ograniczają im
widoczność. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego zależy nie tylko zachowania kierowców, ale także od nich
samych. Ponadto elementy odblaskowe
obowiązani są używać piesi prowadzący
poboczem rower, skuter, motocykl czy
wózek.
Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo
o ruchu drogowym pieszy poruszający się
po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym jest obowiązany używać
elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu.
Za brak elementu odblaskowego może
być nałożony mandat karny w wysokości
do 100 zł.

może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do
200 metrów. Używanie odblasków jest
niezwykle istotnie nie tylko gdy jest
ciemno, czyli rano i wieczorem, ale
również podczas opadów deszczu. Ważne
jest ich umieszczenie na wysokości kolan,
dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze
widoczne dla kierujących pojazdami.
Mimo, że przepisy nie nakazują używania
odblasków w mieście, warto je nosić,
gdyż znacząco poprawiają one widoczność i bezpieczeństwo niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
http://bezpieczna.um.warszawa.pl

Pieszy poruszający się bez odblasków
jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku metrów. W przypadku używania odblasków ta odległość
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Jubileusz 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 66
im. Ks. Juliana Chrościckiego
„Czas przeznaczony na wychowanie jest szczególnie cenny, decyduje o przyszłości
osoby ludzkiej a następnie rodziny i całego społeczeństwa”. Jan Paweł II.
Szkoła to miejsce wielopokoleniowe i wielokulturowe. Tu spotykają się drogi ludzi z
różnymi poglądami. Zadaniem szkoły jest
by nasze dzieci rozumiały, że każdy
człowiek jest odrębną indywidualną jednostką i by potrafiły tę odrębność respektować i szanować. Szkoła to miejsce
poznawania zasad życia społecznego.
Szkoła podstawowa to pierwszy i najważniejszy krok dający podstawy do dalszej nauki i przyszłego życia. Rolą
nauczycieli jest by wskazać potrzebę uczenia się, jako procesu trwającego całe życie
i rozwoju poczucia dumy z dokonanych
osiągnięć.
60 lat temu …
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana
Chrościckiego powstała w roku szkolnym
1946/47 z podziału istniejącej we
Włochach Szkoły nr 2 i rozpoczęła działalność jako szkoła nr 4. Mieściła się na jednej kondygnacji w budynku przy ulicy
Promienistej 14. Pierwszym kierownikiem
Szkoły był Antoni Rutkowski. Publiczna
Szkoła Powszechna nr 4 liczyła początkowo 12 oddziałów, pracowała na
pełne dwie zmiany. Uczniowie, którzy
mieszkali dalej od szkoły chodzili na
zmianę poranną, a ci którzy mieszkali
bliżej na zmianę popołudniową. W roku
szkolnym 1949/50, po połączeniu Szkoły
nr 2 z Liceum Ogólnokształcącym i utworzeniu szkoły 11–letniej, Szkoła nr 4, a później TPD nr 12, funkcjonowała nadal w
budynku przy ulicy Promienistej 14 na
drugą zmianę. Praca była trudna ze
względu na częste wyłączanie prądu. Przeciętnie dwa, trzy dni w tygodniu, w okresie
jesienno – zimowym lekcje po godzinie
17–tej nie odbywały się. W roku szkolnym
1950/51 nastąpiła zmiana kierownika
Szkoły, na skutek przejścia Antoniego Rutkowskiego na stanowisko dyrektora Szkoły
11–letniej. Kierownikiem Szkoły TPD nr
12 został Marian Kowalski. Rok później
kierownictwo przyjmuje Jan Olbrycht, a
następnie kolejno pani Sabina Reterska i
pan Władysław Rudziński, który na skutek
przejścia na stanowisko dyrektora Technikum Geologicznego, opuszcza Szkołę we
wrześniu 1954 roku.
Praca na zmianę popołudniową, nie sprzyjają rozwojowi Szkoły. W tym okresie ilość
oddziałów wzrosła do 16, ale na skutek
braku sal lekcyjnych klasy były „przeładowane”, liczyły niejednokrotnie nawet
18
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ponad 50 dzieci. Poziom dydaktyczno –
wychowawczy Szkoły utrzymywał się na
poziomie przeciętnym w dzielnicy, dzięki
temu, że pracowało w niej grono doświadczonych nauczycieli, związanych uczuciowo ze szkołą. W okresie od 1 września
1954 r. do 1 lutego 1955 roku w zasadzie
nie było kierownika Szkoły, w zastępstwie
obowiązki te pełniła Jadwiga Rudzińska.
W nowym budynku ….
We wrześniu 1954 roku rozpoczęto budowę nowego budynku dla Szkoły TPD nr
12 przy ulicy Przepiórki, dawniej ul.
Długosza. W lutym 1955 roku kierownictwo Szkoły objął Władysław Karczmarczyk. Mimo wysiłków kierownictwa, nie
udało się przyspieszyć budowy nowej
szkoły i zakończyć ją w zaplanowanym
terminie, tzn. przed 1 września 1955 r. Jedynym efektem tych starań było wcześniejsze otrzymanie pomocy naukowych. W
wygospodarowanych pomieszczeniach w
budynku przy ulicy Promienistej zorgani-

zowano pracownię fizyko – chemiczną.
Przydzielono również Szkole pomoce naukowe do nauki biologii, geografii i innych
przedmiotów. Od 1 września 1956 roku
Szkoła przeniosła się do nowego budynku
przy ulicy Przepiórki. Liczyła wówczas 18
oddziałów i około 800 dzieci. Poważnym
problemem był brak przygotowanych należycie nauczycieli zajęć praktycznych i
wychowania fizycznego. Personel pedagogiczny Szkoły systematycznie zasilają
coraz młodsze osoby. Przeważnie przychodzą nauczyciele, którzy odbywali w
Szkole TPD nr 12 praktyki. Z roku na rok
Szkoła powiększa się o dwa oddziały. W
roku szkolnym 1958/59 liczyła już 24 oddziały i około 1000 dzieci. W tym okresie
była największą Szkoła nie tylko we
Włochach, ale nawet w Dzielnicy Ochota.
Zastępcą kierownika Szkoły, początkowo
społecznym, a następnie etatowym była
Halina Wenerska. W nowym budynku
Szkoła rozwijała zajęcia pozalekcyjne i
pracę opiekuńczo – społeczną, dobrze roz-

wijała się praca świetlicy szkolnej. Szkoła
systematycznie wzbogacała stan posiadania pomocy naukowych. W roku 1957
przybyli nauczyciele specjaliści od wychowania fizycznego, biologii i matematyki.
Rozpoczęło się systematyczne dokształcanie nauczycieli młodych, z których przeciętnie troje, czworo co roku kończyło
Studium Nauczycielskie. Trudnym okresem dla Szkoły jest rok 1957, kiedy nastąpiło rozwiązanie szkół TPD – owskich.
Szkoła została przemianowana na Szkołę
nr 66.

praktyczno – technicznych. Następnie powstała pracownia polonistyczna i geograficzno – historyczna. W roku szkolnym
1969/70 Szkoła dysponowała pracownią
fizyczną, biologiczną, zajęć praktyczno –
technicznych chłopców i dziewcząt,
chemiczną i historyczno – geograficzną,
matematyczną i polonistyczną oraz klasopracowniami klas I – III. Od roku 1968
położono nacisk na stronę wizualną wnętrz
szkolnych, estetykę dekoracji oraz wzbogacanie pomocy naukowych do wszystkich
przedmiotów.

Czas zmian … i rozwoju
W roku 1959 Szkoła przeżyła poważny
wstrząs i chwilowe załamanie dotychczasowej bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem rodzicielskim na skutek usuwania
emblematów religijnych i systematycznego dążenia do jej laicyzacji. Od września 1959 roku zmienił się zastępca
kierownika Szkoły. Został nim Andrzej
Guzowski. W tym okresie personel pedagogiczny w 75% stanowili nauczyciele
młodzi, którzy od pierwszego roku swej
pracy zatrudnieni byli w Szkole nr 66.
Dzięki młodemu zespołowi i stabilizacji
kadry, chwilowe zakłócenia w stosunkach
miedzy Szkołą a rodzicami zanikały.
Szkoła cieszyła się znowu pełnym zaufaniem i uznaniem rodziców. Niewątpliwie
przyczynił się do tego dobry poziom dydaktyczny i wychowawczy Szkoły. W tym
czasie Szkoła zyskała dobrze przygotowanego i lubiącego swój przedmiot nauczyciela zajęć praktycznych Waldemara
Ehrmana. Zorganizowana w trudnych warunkach lokalowych pracownia zajęć praktycznych chłopców, pod względem
funkcjonalności, była zdaniem ówczesnego instruktora Ośrodka Metodycznego,
jedną z lepszych w Warszawie. Oprócz
uczniów ze Szkoły nr 66 przez szereg lat
korzystała z niej również młodzież klas
szóstych i siódmych Szkoły nr 95.

W roku szkolnym 1970/71 kierownictwo
Szkoły po odejściu Władysława Karczmarczyka na emeryturę, przejął wieloletni
zastępca Andrzej Guzowski. Obowiązki
wicedyrektora objął Waldemar Ehrman.

Szkoła systematycznie rozwijała system
klasopracowni, wzbogacała asortyment
pomocy naukowych, w poważnym stopniu
wykonanych przez młodzież szkolną na
zajęciach praktyczno – technicznych
i innych kołach zainteresowań. Zespół
kierowniczy w składzie: kierownik
Władysław Karczmarczyk, zastępca kierownika Andrzej Guzowski oraz Zofia
Wiśniewska i Adela Hejnrych, a także
często włączający się do prac zespołu
Waldemar Ehrman, opracowali w roku
szkolnym 1966/67 długofalowy plan przejścia na pracę dydaktyczną w klasopracowniach. Powstały również pracownie
matematyczne wyposażone w 80% w pomoce i urządzenia wykonane na zajęciach

Tymczasowe zawieszenie działalności …
i reaktywacja
W czerwcu 1977 r., po zakończeniu roku
szkolnego, dokumentację i sprzęt szkolny
przekazano do sąsiedniej SP nr 266 i oddano budynek w dzierżawę na pięć lat
Zespołowi Szkół Zawodowych PKS.
W chwili rozwiązania Szkoły, każdy nauczyciel dostał propozycję pracy w innej
szkole.

Niż demograficzny ….
Od wielu lat, z uwagi na niż demograficzny, zmniejszał się stan liczby oddziałów i dzieci. W latach 1969/70 i
1970/71 liczba klas zmalała do 16, zaś
dzieci do około 500. W składzie personelu
nauczycielskiego zaszły zmiany jedynie
związane z przejściem starszych nauczycieli na emeryturę. Spośród 26 pracowników pedagogicznych w tamtym okresie, 14
osób to nauczyciele pracujący od pierwszego dnia swej pracy, w tym 5 osób to
wychowankowie tej Szkoły.
Od 1 września 1972 roku, w związku
z przedłużającą się chorobą dyrektora
Andrzeja Guzowskiego, jego obowiązki
przejął zastępca Waldemar Ehrman, który
od 15 lutego 1977 r. został dyrektorem.
W tym samym czasie rozpoczęto prace
związane z zawieszeniem działalności
Szkoły. Główną przyczyną tymczasowej
likwidacji SP nr 66 była zmniejszająca się
liczba dzieci we Włochach. Ale już po
kilku latach okazało się, że była to decyzja
nieprzemyślana i podjęta zbyt pochopnie.

Już na początku lat 80-tych okazało się, że
konieczne jest reaktywowanie SP nr 66.
Dzieci z Nowych Włoch zmuszone były
uczyć się w przepełnionej Szkole nr 266.
W roku szkolnym 1984 – 1985 zaszła potrzeba prowadzenia zajęć dydaktycznych

w szkole do godziny 19-tej. Nie doszło jednak do tego, ponieważ część rodziców zdecydowała się wozić swoje dzieci do Szkoły
nr 94 w Starych Włochach, co częściowo
rozładowało trudną sytuację. Była również
propozycja dowożenia dzieci do szkół centralnej Ochoty, na co rodzice nie wyrazili
zgody. Wielokrotnie Komitet Rodzicielski
przy SP nr 266 zwracał się do władz lokalnych i władz miasta o zwrot budynku przy
ulicy Przepiórki 16/18 przez Zespół Szkół
Zawodowych PKS, z którym umowa
dzierżawy już wygasła i reaktywowanie
dawnej szkoły podstawowej. Brany był
też pod uwagę projekt rozbudowy Szkoły
nr 266 w oparciu o istniejące plany jeszcze
sprzed wojny, ale to wymagało środków
i czasu. W związku z przepełnieniem
w budynku szkoły przy ulicy Promienistej
ograniczone były zajęcia pozalekcyjne
z dziećmi. W tym czasie odbyło się wiele
spotkań Dyrektora szkoły nr 266 z przedstawicielami Dzielnicy Ochota i władzami
szkolnymi, inspektorem oświaty i rodzicami. Rodzice nie przyjmowali propozycji
władz oświatowych (dowożenia dzieci,
ewentualnej rozbudowy Szkoły nr 266),
domagali się zwrotu budynku szkoły przy
ul. Przepiórki dla potrzeb szkolnictwa
podstawowego. Rodzice swoje stanowisko
motywowali rosnącą liczbą urodzeń
i przepełnieniem dzieci w przedszkolach
włochowskich, rozbudową osiedla Włochy,
budową dużego osiedla fabryki Ursus
w niedalekim sąsiedztwie szkoły przy ulicy
Przepiórki. Sytuacja wymagała natychmiastowych rozwiązań. Zastępca naczelnika dzielnicy Warszawa – Ochota,
Krystyna Prekurat zobowiązała się, że
zostanie udostępnionych 5 sal lekcyjnych
w budynku przy ul. Przepiórki w roku
szkolnym 1985/86 dla uczniów klas 0 – III.
Ta decyzja jednak nie satysfakcjonowała
rodziców. W dalszym ciągu walczyli o odzyskanie budynku w całości. 1 września
1985 r. najmłodsze dzieci mieszkające
w dawnym rejonie Szkoły nr 66 rozpoczęły
naukę w przygotowanych na pierwszym
piętrze salach budynku szkolnego przy
ul. Przepiórki. Oprócz sal lekcyjnych
znajdowała się tam szatnia a odpowiednia
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meblościanka oddzielała wejście. Dzieci
korzystające ze stołówki szkolnej odprowadzane były przez nauczyciela do Szkoły
na ul. Promienistą. Funkcję kierowniczą
nad tą częścią Szkoły nr 266 powierzono
Joannie Siarneckiej. Było to duże utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu Szkoły.
Dyrektor i rodzice podjęli dalsze starania
o poprawę sytuacji lokalowej i odzyskano
kolejne dwie sale lekcyjne na parterze
budynku, część szatni, stołówkę oraz zapewniono możliwość korzystania z sali
gimnastycznej. Po modernizacji sal, korytarzy, szatni, oddzieleniu części budynku
dodatkowymi meblościankami i ustaleniu
oddzielnych wejść, w roku szkolnym
1986/87 całe nauczanie początkowe przeniesiono do Szkoły na ul. Przepiórki. Funkcjonowała wówczas świetlica, biblioteka,
stołówka po modernizacji zapewniała
żywienie wszystkim chętnym, pracował sekretariat, odbywały się zajęcia pozalekcyjne. Organizacją zajęć, prawidłowym
funkcjonowaniem tej części szkoły, pełnieniem funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz nadzorem
pedagogicznym zajmowała się Marianna
Ehrman, zastępca dyrektora szkoły, na stałe
obecna w budynku. Należy podkreślić, że
nauczyciele aktywnie włączali się we
wszelkiego rodzaju prace, by zajęcia
mogły rozpocząć się od 1 września. Wiele
prac (cyklinowanie podłóg i lakierowanie,
montowanie różnych tablic, obudowa kaloryferów), trwało w ciągu roku szkolnego.
Przeszkadzało to w prowadzeniu lekcji, ale
wszyscy nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem dzieci, tak organizowali i przeprowadzali zajęcia, aby te niedogodności
nie odbiły się na prawidłowej pracy
Szkoły. Nauczyciele byli zaangażowani w
tworzenie pięknych, funkcjonalnych sal,
dbali o wystrój estetyczny klas i korytarzy,
wokół było dużo zieleni. Stwarzali w budynku jak najlepsze warunki do pracy z
dziećmi. Wspaniale pracowała świetlica
pod kierunkiem Czesławy Wojtyry i klasy
0 pod kierunkiem Małgorzaty Gierasik –
Kuchcik oraz Cecylii Kolendy. Dobrze
układała się współpraca z Dyrekcją szkoły
zawodowej. Zawsze można było liczyć na
pomoc starszych chłopców przy dekoracjach sali gimnastycznej na różne imprezy,
ustawianiu krzeseł itp.
Odzyskanie budynku …
Taka sytuacja trwała do końca roku szkolnego 1990/91. Aktywna postawa rodziców,
zabiegi dyrektora szkoły, możliwość przeniesienia szkoły zawodowej do Ursusa, doprowadziły do odzyskania budynku
w całości. Zgodnie z zarządzeniem nr 92
Kuratora Oświaty i Wychowania z dniem
31 maja 1991r., SP nr 66 została reakty20
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wowana po 14 latach przerwy.
W dniu 2 września 1991 r Szkoła wznowiła
swoją działalność, a 11 października nastąpiło ponowne otwarcie placówki. Wówczas funkcję dyrektora szkoły objęła
długoletnia nauczycielka tej szkoły – jeszcze z czasów przed jej rozwiązaniem - Janina Wasiak. Zastała budynek w złym
stanie technicznym. Od podstaw organizowała pracę szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu i pomocy nauczycieli oraz rodziców w
czasie wakacji przygotowano placówkę
tak, że było możliwe rozpoczęcie działalności. Sama, nie uzyskując praktycznie pomocy z zewnątrz zatrudniła pracowników
pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Dyrektor Janina Wasiak
nieustannie zabiegała o remont budynku,
drobne poprawki i naprawy. Troszczyła się
o zakup nowego sprzętu. Zawsze była
otwarta na wszelkie nowości i udogodnienia. Ściśle współpracowała z nauczycielami i rodzicami. Starała się tworzyć
atmosferę serdeczności i zrozumienia. Najważniejsze zawsze było dla niej dobro
dzieci, szczególnie tych z rodzin zaniedbanych. Po pięciu latach pracy na stanowisku
dyrektora Janina Wasiak przeszła na emeryturę. Pracowała w szkole jeszcze przez
klika lat w niepełnym wymiarze godzin,
poświęcając jej jednocześnie wiele swojego wolnego czasu. Od 1 września 1996
roku obowiązki dyrektora Szkoły objęła
Marzena Pilińska, nauczycielka pracująca
w tej szkole od pięciu lat. Funkcję dyrektora pełniła przez 20 lat.
W 2006 r. odbyły się uroczystości 50-lecia
istnienia szkoły. W tym też roku dyrekcja,
nauczyciele i rodzice podjęli starania nadania placówce imienia. W dniu 24 października 2009 r. odbyło się oficjalne nadanie
szkole imienia księdza Juliana Chrościckiego. Podpisano Akt Erekcyjny, a szkole
uroczyście przekazano sztandar.
Od 1 września 2016 r. dyrektorem Szkoły
została Tamara Marczak.
Przyszłość …
Szkoła Podstawowa nr 66 usytuowana jest
w cichym i spokojnym miejscu na pograniczu Włoch i Ursusa, w otoczeniu licznych domków jedno – i dwurodzinnych
oraz okazałych kamienic. Od kilku lat
niedaleko szkoły powstają nowoczesne
osiedla mieszkaniowe, które zwiększają
liczbę uczniów w naszej szkole. Stawia to
przed szkołą nowe wyzwania.
Szkoła w stosunku do ucznia powinna
realizować swoje zdania tak, by kształcić,
sprawować opiekę i wychowywać. W dzisiejszych realiach nie łatwo temu wyzwa-

niu sprostać, ponieważ zarówno oczekiwania uczniów jak i rodziców nierzadko
różnią się od oczekiwań i przyzwyczajeń
nauczycieli. Uczeń w szkole powinien czuć
się dobrze i bezpiecznie, czy to jednak wystarczy, żeby szkoła spełniała dobrze swoja
rolę? Chcąc podążać za zmieniającym się
światem, uważamy, że najważniejsze
umiejętności w dziedzinie kształcenia, za
którymi chcielibyśmy podążyć, zawiera
dokument Strategiczne ramy europejskiej
współpracy w zakresie edukacji i szkolenia
– ET2020, a są one następujące:
- uczenie się przez całe życie i mobilność
w celach edukacyjnych – przygotowanie
uczniów do ustawicznego poszukiwania
wiedzy z różnych źródeł,
- poprawa jakości i wyników kształcenia
oraz skuteczności oferty – zwrócenie
szczególnej uwagi na uczniów z niskimi
kompetencjami w czytaniu ze zrozumieniem, stworzenie takiej oferty zajęć, która
będzie dla uczniów ciekawa i będzie dla
nich wyzwaniem, któremu będą chcieli
sprostać,
- promowanie sprawiedliwości i aktywnej
postawy obywatelskiej – w społeczeństwie
globalnym, trzeba poszukiwać metod
rozwijania wartości społecznych, wychowawczych, obywatelskich czy empatii
w sposób świadomy, tak projektując sytuacje edukacyjne, aby nie były to wartości
anachroniczne, a ważne i aktualne,
- zwiększanie innowacji i kreatywności –
wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie tylko do prowadzenia zajęć komputerowych, ale przede
wszystkim do zdobywania informacji,
dzielenia się nimi z innymi i tworzenia
nowej jakości, kreatywność ucznia w dzisiejszym świecie także polega na poszukiwaniu i wykorzystywaniu technologii do
swoich potrzeb.
Wiemy, że szkoła, aby realizować swoje
zadania nie może stać w miejscu. Nie chodzi również o to, aby nowoczesne technologie wykorzystywać pozornie jako lepszy
rodzaj sprzętu. Ważne jest aby rozwijały
one ciekawość poznawczą ucznia pod kierunkiem nauczyciela. I w tym kierunku
zmierzamy.
SP nr 66

Kristin Hannah „Słowik”
„Byłam zahipnotyzowana jej odwagą i wytrzymałością. Wiedziałam, że muszę napisać
powieść o tych licznych kobietach, które zostały szpiegami czy kurierami i ryzykowały
życie, aby ratować drugich w czasie wojny”.
Są to słowa pisarki, z wywiadu, którego
udzieliła po niespodziewanym, światowym sukcesie powieści „Słowik”.
To dwudziesta druga książka w pisarskim
dorobku Kristin Hannah, ale pierwsza,
dzięki której zyskała międzynarodową
sławę (ponad 75 tygodni na liście bestsellerów „New York Times’a”).
„Słowik” to historia pokazująca fikcyjne
zdarzenia i osoby, ale została zainspirowana prawdziwym życiem młodej
bojowniczki ruchu oporu, Andrée de
Jongh, która w czasie wojny, wraz ze
swoim ojcem pomagała w zorganizowaniu
trasy przerzutowej dla uciekinierów z obozów jenieckich (początkowo w Belgii,
a później we Francji).
Autorka opowiada historię dwóch sióstr,
których życie toczy się w okupowanej
przez niemiecką armię Francji. Wybuch
wojny, kapitulacja, okupacja i wyzwolenie
Francji - to wydarzenia niezwykle dramatycznie splątane z losami kobiet. Vianne
i Isabelle Rossignol zostały bardzo wcześnie osierocone przez matkę. Ojciec dziewczynek, złamany psychicznie udziałem
w Wielkiej Wojnie i śmiercią żony, oddaje
córki pod opiekę wynajętej opiekunki.
Osamotnione siostry, nawet w obliczu nieszczęść jakie je spotykają nie potrafią
zbliżyć się do siebie i nawzajem wspierać.
Wydaje się, że dzieli je wszystko, tak bardzo różne charaktery, odmienne pragnienia
i oczekiwania nie pozwalają na stworzenie
siostrzanej więzi.
Starsza, Vianne bardzo młodo wychodzi za
mąż, a mała Isabelle zostaje wysłana do
szkoły z internatem. Spotykają się, gdy
wybuch wojny burzy ich bezpieczny dotąd
świat. Zrównoważona, rozsądna i pragmatyczna Vianne robi wszystko, by uchronić
swoją rodzinę przed konsekwencjami
okupacji ich małego miasteczka. Jej celem
jest przetrwanie za wszelką cenę. Gdy

tragedia dotyka najbliższą przyjaciółkę
Vianne (zostaje wraz z innymi Francuzami
pochodzenia żydowskiego wywieziona
do obozu) narażając życie swoje i córki
postanawia zaopiekować się jej małym
synkiem. Już nie potrafi, pomimo wielkiego niebezpieczeństwa, być obojętna
na los porzuconych dzieci. Pomaga im,
umieszczając w sierocińcu i dostarczając
fałszywe dokumenty, które są dla nich jedyną nadzieją na ocalenie.
Przeciwieństwem Vianne jest impulsywna
i niecierpliwa Isabelle, która najpierw
działa a potem się zastanawia. Dzięki
takim decyzjom trafia do ruchu oporu,
zajmując się kolportażem ulotek. W kolejnych latach współtworzy trasę przerzutową
przez Pireneje i przeprowadza przez nią,
pokonując wielokrotnie niebezpieczną
drogę, kilkudziesięciu alianckich lotników.
Działa w konspiracji pod pseudonimem
„Słowik”, od jej prawdziwego nazwiska
Rossignol (fr. słowik).
Każda z sióstr wybrała inną drogę, jedna
robi wszystko by przetrwać, druga zrobi
wszystko by walczyć. Mimo, że wojenne
losy sióstr są tak różne, to właśnie ta odmienność pokazuje jak różne oblicza może
mieć bohaterstwo w czasach wojny.
Autorka w „Słowiku” konstruuje opowieść
retrospektywnie, stąd wiemy, że historia
sióstr nie kończy się wraz z wyzwoleniem
Francji, przenosi nas do lat współczesnych
i poza granice kraju bohaterek książki. Ich
historia ma ciąg dalszy…

emocji, wywołuje wzruszenia, nie pozostawia obojętnym.
Mam nadzieję, że będzie to jedna z tych
pozycji, które po przeczytaniu i odstawieniu na półkę nadal będzie wywoływać
emocje i zmuszać do refleksji.
Iwona Miller-Szymaniak
Czytelnia Naukowa nr VI

Książki dostępne w:
Kristin Hannah stworzyła piękną opowieść o kobietach, ich trudnych wyborach
w bardzo trudnych czasach. Niezwykła,
wielowątkowa historia, wiele historycznych wydarzeń wplecionych w akcję,
dramatyzm opisywanych sytuacji, wojna
pokazana z perspektywy kobiety –
wszystko to wyzwala w czytelniku wiele

-Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
- Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
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Kącik adopcyjny

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

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Błysk – dwuletnie psiak średniej wielkości,
znaleziony w czerwcu 2016 roku przy
al. Krakowskiej, wykastrowany w Schronisku. Trafił do nas po wypadku, wskutek
którego do dziś lekko utyka, nie przeszkadza mu to jednak być ruchliwym, zwinnym
i szybkim jak błyskawica. Uwielbia kontakt z człowiekiem, nie ma większych problemów z innymi psami.

fot. Schronisko na Paluchu

Chcesz poznać Błyska?
W Schronisku pytaj o numer 1072/16 lub
dzwoń: 698 131 925.

Dzidzia - ok. 6-letnia suczka w typie
mastiffa, wysterylizowana, znaleziona
w kwietniu 2016 przy ul. Kleszczowej.
Jest psem o bardzo silnym charakterze
i nie każdy sobie z nią poradzi. To typowy
„pies jednego pana”, szukamy dla niej
opiekuna doświadczonego i zdecydowanego. Dzidzia pokocha jedynie człowieka,
któremu będzie mogła zaufać i którego
będzie szanowała. Nie nadaje się do dzieci
i innych zwierząt.
Chcesz poznać Dzidzię?
W Schronisku pytaj o numer 834/16 lub
dzwoń: 505 168 481.
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