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Ola Juc z UKS Manta zdobywa 3 medale
na mistrzostwach Polski!
Nasza włochowska zawodniczka z UKS
Manta - Ola Juc została dwukrotną
mistrzynią Polski na Mistrzostwach
Polski Juniorów w Gliwicach: na dystansie
50 m. stylem grzbietowym oraz na dystansie 100 m. stylem grzbietowym!

fot. arch. UKS Manta

Została także brązową medalistką tych
Mistrzostw na dystansie 200 m. stylem
grzbietowym! Trzy medale Oli na tych
mistrzostwach to wielki sukces!
Gratulujemy Oli i jej trenerom!

Wycinka drzew
Urząd m.st. Warszawy prosi mieszkańców o zgłaszanie wszystkich
zaobserwowanych wycinek drzew.
Sygnały o pustoszejących z zieleni
miejscach można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa
19115 za pośrednictwem jednego
z naszych kanałów kontaktu:
• bezpłatnej aplikacji mobilnej:
Warszawa 19115,
• portalu: www.warszawa19115.pl,
• e-maila: kontakt@um.warszawa.pl
• lub telefonu 19115.
Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez odpowiednie służby, m.in.
straż miejską.

Ogrody Kosmosu z dofinansowaniem unijnym!
Dzielnica Włochy otrzymała dofinasowanie ze środków europejskich na utworzenie nowego terenu
rekreacyjnego w naszej dzielnicy - „Ogrody Kosmosu”! Będzie to 1 etap inwestycji na tym terenie,
nastawiony na ekologię i maksymalną ilość zieleni.
Obszar tzw. „Ogrodów Kosmosu” znajduje
się pomiędzy ulicami Sympatyczną i Plastyczną. Obecnie teren ten w znacznej
części jest zdegradowany, zaśmiecony
oraz porośnięty dzikorosnącymi drzewami
i krzewami.
Projekt został dofinansowany w ramach
realizacji projektu pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole
Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz
Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
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i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego,
Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

plażowej. Oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych obiekt ma przede wszystkim edukować i kształtować postawy
proekologiczne oraz promować zdrowy
styl życia.

W ramach działań inwestycyjnych na
obszarze 1,6 ha zakładamy m.in. odtworzenie alei kasztanowej wzdłuż ul. Kosmosu,
utworzenie polany wypoczynkowej z roślinnością owocującą, miejsca do zabaw dla
dzieci, ogrodów deszczowych, tarasu wypoczynkowego z pergolą i pnączami, punktu widokowego, czy boiska do siatkówki

Dofinasowanie unijne na zadanie inwestycyjne dla Parku Ogrody Kosmosu
wynosi 2 377 000,00 zł. W następnej
kolejności Urząd będzie się starał pozyskać
dofinansowanie na kolejny etap inwestycji,
który w zeszłym roku podlegał konsultacjom społecznym i który ma być terenem
rekreacyjno-sportowym.
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37 rocznica katastrofy lotniczej na Okęciu
14 marca 2017 roku minęło 37 lat od katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik” na warszawskim
Okęciu. Jak co roku upamiętniliśmy bohaterów tamtego dnia.
Na miejsce uroczystości przybyli m.in.
Aleksandra Lipowczan – wdowa po kapitanie Pawle Lipowczanie, Alina Łochocka
– wdowa po Tadeuszu Łochockim (II pilot),
kpt. Tomasz Smolicz, przedstawiciele
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem p. Kazimierzem Łyczkowskim, Przewodniczący
Rady Dzielnicy Włochy – Andrzej Krupiński oraz Radna Anna Brzywca, Burmistrz
Michał Wąsowicz, Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Włochy – Jerzy Kowaliszyn oraz
Christian Młynarek, ks. dr Marek Makowski – proboszcz parafii św. Franciszka
z Asyżu, ks. prałat Bogdan Bartołd – proboszcz Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela,
ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz z par.
św. Stanisława Kostki, delegacja Polskich
Linii Lotniczych LOT wraz ze sztandarem,
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa
z prezesem p. Jerzym Madlerem ze sztandarem, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa,
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Stowarzyszenie Lotników
Polskich ze sztandarem, Stowarzyszenie
Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej,
Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT z pocztem sztandarowym, delegacja Schroniska dla Nieletnich
Warszawa Okęcie z dyrektorem Jerzym
Jóźwikiem, delegacja Zespołu Szkół
im. Bohaterów Narwiku oraz mieszkańcy
dzielnicy Włochy i inni goście.

Co chronić będzie życie
Tych – na ziemi.
Tak, jak… Załoga Pawła Lipowczana.
W katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie samolotu, m.in. Anna Jantar, amerykański etnomuzykolog Alan Merriam,
22 członków amatorskiej reprezentacji
bokserskiej USA oraz szóstka młodych
delegatów z warszawskich uczelni, wracająca z obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych
i Handlowych AIESEC.

W tym roku podczas uroczystości został
odsłonięty pomnik poświęcony bohaterskiej załodze samolotu. Pomnik stoi
na niewielkim skwerze, który ma zwrócić
uwagę przechodniów na pochodzenie
i znaczenie nazwy ulicy Pawła Lipowczana oraz zachęcić do odwiedzenia
miejsca katastrofy na terenie Fortu VI
Okęcie. Poświęcenia pomnika dokonał
ks. prałat Bogdan Bartołd – proboszcz Bazyliki Archikatedralnej, a odsłonięcia p. Aleksandra Lipowczan – wdowa po kapitanie
Pawle Lipowczanie wraz z Burmistrzem
Michałem Wąsowiczem.
Warto również wspomnieć, że na pomniku
znajduje się wiersz kapitana Smolicza,
napisany w hołdzie dla załogi.
MODLITWA
Zaufaliśmy ułomnej technice,
Planując loty światowych rozmiarów.
Dziś – pamiętają nas kwiaty i znicze,
Nas – pokolenie tragicznych Ikarów.
Boże co rządzisz wszechświatem przez wieki,
Ty pozwoliłeś nam latać po niebie…
A kiedy nagle wzywasz nas do siebie,
Dla żywych – prośmy łaski Twej opieki.
My – zagubieni w locie „KOPERNIKA”,
Stajemy teraz przed obliczem Pana.
Prosimy łaski nie tylko dla siebie,
Dla pasażerów i… tego Lotnika,

fot. UD Włochy

Dzielnica Włochy pragnąc godnie uczcić
pamięć ofiar, od kilku lat prowadzi prace
na terenie ograniczonym do fragmentu
zapola Fortu VI Okęcie, który jest we
władaniu m.st. Warszawy. Do tej pory
oczyszczono i uporządkowano część
zapola fortu. Wyremontowano historyczny
mur. Przeniesiono tablicę pamiątkową
i krzyż w rejon rawelinu, dzięki czemu są
one znacznie lepiej wyeksponowane.

Wykonano również schody prowadzące do
muru, uporządkowano wał ziemny oraz nasadzono róże w biało-czerwonych barwach. Z tyłu muru powstał mural
upamiętniający pilota Pawła Lipowczana
oraz piosenkarkę, która zginęła w katastrofie – Annę Jantar. W planach jest jeszcze
m.in. budowa centralnej alei, mającej symbolizować pas startowy z umieszczonymi
po obu jej stronach granitowymi płytami z
nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy
oraz wykonanie żwirowej alejki rozpoczynającej trasę widokową wokół Fortu.
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Znak Polski Walczącej na Willi Jasny Dom we Włochach

,,Uczestnicy walk o niepodległość ojczyzny
są od wieków otaczani szczególnym
szacunkiem Polaków. Obrońcy granic
i honoru Rzeczypospolitej, żołnierze regularnej armii, powstańcy, należą od najważniejszych postaci w panteonie naszych
bohaterów narodowych. (...) Jestem przekonany, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych, umacnia w nas Polakach, wolę
trwania przy imponderabiliach” – napisał
prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości.
Podsekretarz stanu w MON Wojciech
Fałkowski podkreślił podczas uroczystości,
że miejsce, w którym odsłonięto pamiątkowy
znak jest częścią tragicznego, ale istniejącego
krajobrazu miasta. Miejsce, które musi być
pamiętane, jako świadectwo czasu, heroizmu, cierpienia. To miejsce, jak wiele
miejsc w całej Warszawie, świadczy o tragicznych dziejach, ale również o chwale
polskiego żołnierza.
Przypominamy, że Willa Jasny Dom to
kamienica położona we Włochach przy
6
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fot. UD Włochy

,,To niezwykła chwila. Podziemna Armia
powraca. To miejsce w widomym znaku
Polski Walczącej, który za chwilę rozbłyśnie, to jest zwycięstwo tych, którzy w podziemiach tej willi byli katowani, bici, na
których wymuszano zeznania, których
próbowano złamać dlatego, że chcieli być
wolni. Na ścianach tej willi jest przemocny
napis „Jezu wyratuj”. On pokazuje ogrom
cierpień polskich patriotów trzymanych
tutaj, pokazuje jakim torturom byli poddawani Ci, którym marzyła się wolna Polska.
Cierpienia tych blisko tysiąca osób, które
przeszły przez willę Jasny Dom zostały
wysłuchane. Oni zwyciężyli po wielu
latach. Bez tych, których krew i łzy wsiąkły
w podziemia tej wilii nie byłoby dziś wolnej
Polski” – mówił Jan Józef Kasprzyk, Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

fot. Paweł Kula (www.sejm.gov.pl)

Podczas obchodów związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w imieniu Prezydium Sejmu,
wzięła udział w inauguracji neonu znaku
Polski Walczącej na fasadzie historycznej
kamienicy przy ul. Świerszcza 2. Uroczystość ta wpisała się w obchody związane
z upamiętnieniem polskiego, powojennego
podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

fot. Paweł Kula (www.sejm.gov.pl)

27 lutego odsłonięto słynny znak, jako upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia.

>>

fot. UD Włochy

ul. Świerszcza 2. Od lutego do października 1945 roku była siedzibą Głównego
Zarządu Informacji Wojska Polskiego.
W jej piwnicach urządzono cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach
znajdowały się pokoje przesłuchań i biura.
Według historyków Instytutu Pamięci
Narodowej w okresie istnienia aresztu
przeszło przez budynek ponad tysiąc
kobiet i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii
Krajowej. Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są zachowane do dziś wyryte na ceglanych ścianach napisy,
kalendarze kreskowe oraz drzwi z wyciętymi charakterystycznymi judaszami.
Największą grozę budzą błagalne napisy
„Jezu wyratuj” i wyryty nad nim znak
krzyża oraz „Matko Boska Opiekunko
Nasza Wyratuj”, świadczące o nieludzkich
warunkach i bestialskim traktowaniu więźniów przez ludową policję polityczną.

W obchodach udział wzięli: przedstawiciele władz państwowych, kombatanci,
posłowie i senatorowie, władze samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele
instytucji państwowych: kultury, wojska,
policji, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
włochowskich szkół, przedstawiciele Grup
Rekonstrukcji Historycznej „Wolność

i Niezawisłość”, Grupy Historycznej
Zgrupowanie „Radosław’44”oraz mieszkańcy Włoch. Wartę honorową wystawili
żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego.
Cześć i chwała bohaterom!

fot. Paweł Kula (www.sejm.gov.pl)

Odczytano także listy skierowane do organizatorów i uczestników uroczystości
przez prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Marka Kuchcińskiego, premier
Beatę Szydło, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego.

fot. Paweł Kula (www.sejm.gov.pl)

Podczas uroczystości głos zabrali Prezes
Fundacji Willa Jasny Dom p. Marlena
Piekarska-Olszówka, podsekretarz stanu
w MON p. Wojciech Fałkowski, Szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk oraz Kawaler Orderu Orła Białego p. Bogusław
Nizieński.

(część tekstu zaczerpnięta ze stron:
www.sejm.gov.pl, www.kombatanci.gov.pl oraz
www.willajasnydom.pl)

Tablica Patriotyczna z kodem QR na Willi Jasny Dom

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu
sztandarowego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego
przez Związek Strzelecki ,,Strzelcy Rzeczypospolitej”.

W uroczystości udział wzięli m.in.: członkowie Zarządu Fundacji Polskiego
Państwa Podziemnego, członkowie Prezydium Zarządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
a także przedstawiciele Rady i Zarządu
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Podobne tabliczki z kodem QR znajdują
się przy ul. Cienistej 16 oraz Bazie Lotniczej ,,Łużyce” róg ulic Żwirki i Wigury
oraz 17 Stycznia.

fot. UD Włochy

W lutym 2017 r., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, miało miejsce uroczyste umieszczenie
kodu QR na tablicy upamiętniającej ofiary
więzione i torturowane w piwnicach Willi
Jasny Dom przy ul. Świerszcza 2.
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Przesilenie wiosenne
Z punktu widzenia psychologii za nami trudny okres – zmiana pogody, deszczowe i krótkie dnie,
tęsknota za promieniami słońca, idealne święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocne, lansowane przez
media (często dla nas nieuchwytne) oraz rozliczenie z postanowieniami za miniony rok.
W okresie jesienno-zimowym zmienia się
także gospodarka hormonalna - nasz organizm produkuje większe ilości melatoniny,
czyli hormonu, który sprawia że stajemy
się senni, zmęczeni, a tempo naszego życia
spowalnia. Ponadto obniżony jest poziom
serotoniny, co również wpływa negatywnie
na nasz nastrój. W związku tym wiele osób
korzysta z fachowej pomocy psychologicznej, którą również można otrzymać dzięki
Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i Męczenników Rzymskich. Mieszkańcy
dzielnicy Włochy korzystają z pomocy
psychologa zgłaszając się najczęściej z następującymi problemami:
● Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem - codzienne życie dostarcza nam dużej
dawki stresu: rosnące wymagania zarówno
na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, szybkie tempo życia oraz niedoścignione ideały sprawiają, że odczuwamy
dużą presję i trudniej nam się żyje. Nasza
samoocena nie jest budowana na podstawie oceny własnych potrzeb i możliwości,
a na podstawie życia kreowanego przez
media i innych ludzi. Lazarus – naukowiec
zajmujący się stresem, wyróżnił dwie podstawowe funkcje radzenia sobie ze stresem: funkcję instrumentalną, czyli taką,
która jest skupiona na problemie (czynniku
wywołującym stres) oraz funkcję regulacyjną, odnoszącą się do normowania przykrych emocji. Innymi słowy, chodzi o to,
aby usunąć stresor, czyli zmienić sytuację
na lepszą albo zmienić reakcję na nią oraz
obniżyć przykre napięcia i inne negatywne
stany emocjonalne. Z pomocą psychologa
łatwiej jest zlokalizować potencjalne stresory oraz zdiagnozować swoją reakcję na
stres, tak by była ona mniej zagrażająca
i pozytywniej odczuwana.
● Brak motywacji do działania – wielokrotnie zdarzało nam się pomyśleć, a nawet
i powiedzieć: „żeby mi się tak chciało, jak
mi się nie chce!”. Dość często brakuje nam
energii do działania i motywacji do wykonywania codziennych obowiązków. Często
przekładamy sprawy na jutro, rezygnujemy
ze swoich marzeń i nie realizujemy celów,
bo po prostu nam się nie chce i tak jest
łatwiej, przynajmniej na chwile. Taki stan
wynika nie tylko z pogody czy polskiego
zwyczaju narzekania, ale przede wszystkim z tego, że w XXI wieku stale brakuje
nam czasu. Z uwagi na ciągłe zmęczenie
8
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rezygnujemy z tworzenia planów i refleksji
odnoszących się otaczającej nas rzeczywistości. Każdego dnia naszą uwagę absorbują
najróżniejsze informacje i polecenia.
Jednakże nie wszystko co do nas dociera
jest na tyle ważne i pilne, aby się na tym
koncentrować i poświęcać temu cenny
czas. Stworzenie listy zadań oraz celów do
zrealizowania na każdy dzień powinno być
podstawą w naszym codziennym życiu.
Notując na kartce możemy w znacznym
stopniu odciążyć pamięć oraz przybliżyć
się do realizacji zadania.
● Utrzymanie poprawnych relacji małżeńskich – portale społecznościowe, przemiany obyczajowe, problemy ze skuteczną
komunikacją, zmiany hierarchii wartości
czy chociażby lansowane filmy – w wielu
z nich możemy spotkać wątki związane
ze zdradą – powodują, że niegdyś trwałe
relacje małżeńskie czy też rodzinne,
znacznie słabną i są coraz bardziej skomplikowane. Tak oczywiste aspekty jak:
egocentryczna postawa człowieka, nieumiejętność słuchania czy wzajemne
oskarżenia prowadzą do depresji, rozwodów i przede wszystkim samotności oraz
cierpienia. Każdy z nas patrzy na świat
przez swoje prywatne okulary. Nie są
one zaprojektowane przez popularnego
projektanta, ale przez nas samych. Nasze
doświadczenia, temperament, osobowość,
sposób wychowania i podejścia do świata
sprawiają, że patrzymy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość w specyficzny,
niepowtarzalny i właściwy dla siebie sposób. Niestety często się przy tym ograniczając do patrzenia na sprawę tylko przez
własny pryzmat, nie zauważając niczego
innego jak tylko czubek własnego nosa.
Na pytanie ,,Czy szklanka jest do połowy
pełna, czy do połowy pusta?” każda odpowiedź jest dobra, mimo że jest inna.
Pierwszym krokiem do poprawy relacji
małżeńskich jest zdanie sobie sprawy
z tego, że każdy jest inny i to dobrze, bo
dzięki temu nasz świat jest kolorowy i ciekawy. W tych różnicach należy szukać
dobra i zalet, a także spróbować założyć
okulary tej drugiej osoby, by poznać jej
perspektywę oceny rzeczywistości – dowiedzieć się jakie ma potrzeby i przede
wszystkim motywacje. Drugi krok to
umiejętność słuchania siebie nawzajem.
Często kłócąc się, co nie jest samo w sobie
złe, skupiamy się na wykrzyczeniu swoich
racji, a nie zrozumieniu tej drugiej osoby

i rozwiązaniu problemu. Ktoś do nas mówi,
a my już układamy w głowie swoją odpowiedź, bez namysłu i zrozumienia. Warto
czasem udać się do psychologa po to, aby zidentyfikować błędy w swoim codziennym
stylu komunikowania się z innymi i efektywniej osiągać wspólne cele.
● Trudności wychowawcze – wychowanie
dziecka jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych życiowych wyzwań. Zaczyna się
tuż po otworzeniu rano oka i trwa właściwie
do końca dnia, przy czym wymaga dużej
cierpliwości, wiedzy i konsekwencji. Zwrócenie się po pomoc do specjalisty może pozytywnie zaważyć na całym życiu i rozwoju
dziecka. Obecnie duża grupa dzieci wymaga
dodatkowej pracy i wyjątkowo konsekwentnej postawy rodzicielskiej. Najczęstszymi
problemami, z którymi borykają się rodzice,
są: deficyty w zakresie koncentracji uwagi
u dzieci, niechęć do nauki, problemy emocjonalne (nieumiejętność wyrażania np.
złości w akceptowany społecznie sposób)
oraz niekonsekwentne egzekwowanie zasad.
Zaniedbania we wskazanych zakresach
powodują, że dziecko sprawia trudności
zarówno w domu, jak i w szkole. Najważniejszą radą dla wszystkich rodziców jest to, aby
wszystkie osoby biorące udział w wychowaniu pociechy miały taki sam styl wychowania
– te same reguły i sposoby postępowania.
Dziecko słyszące różne, często sprzeczne
komunikaty, nie wie jak ma postępować i jest
zagubione. Ponadto jeśli chcemy, aby dzieci
nas słuchały, to należy wyeliminować polecenia fotelowe, czyli pozbawione kontaktu
wzrokowego z dzieckiem.
Wiele osób wzbrania się przed wizytą
u psychologa. Mimo problemów, z którymi
się borykamy, bardzo trudno nam wykonać
ten pierwszy krok – odkładamy wszystko na
później albo liczymy na czas, który rozwiąże
problemy. W Polsce, w przeciwieństwie do
wielu krajów Europy Zachodniej, wciąż panuje echo wizji psychologa jako lekarza dla
ludzi nie do końca „normalnych”. W krajach
takich jak Wielka Brytania, czy chociażby
Stany Zjednoczone, wizyta u psychologa jest
traktowana jako przejaw troski o samego siebie i o własne zdrowie. Warto zdać sobie
sprawę z tego, iż każda osoba ma prawo
do bycia od czasu do czasu osobą słabą,
zagubioną i potrzebującą wsparcia innych.
Katarzyna Kryk psycholog kliniczny, wolontariuszka
Fundacji im.ks.prof.Ryszarda Rumianka
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Na ludową nutę
7 lutego 2017 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a odbył się IV Warszawski Przegląd
Taneczny „Na ludową nutę”, zorganizowany przy współpracy Urzędu Dzielnicy Włochy, Domu Kultury
„Włochy” oraz Przedszkola Nr 313.
Przegląd skierowany był dla dzieci
w wieku 5, 6 lat i miał na celu prezentację
umiejętności tanecznych dzieci, popularyzowanie tańca, jako formy aktywności
przejawiającej się w określonej formie
ruchowej, popularyzację zespołowych
form tanecznych i ich walorów artystycznych, kultywowanie polskich tradycji
ludowych oraz przybliżenie dzieciom
różnych form tańca.
W czasie przeglądu swoje umiejętności
zaprezentowało 10 zespołów z warszawskich przedszkoli. Zgromadzona publiczność oraz trzyosobowe jury miało okazję
podziwiać i oklaskiwać tańce z różnych
regionów Polski. Zachwyt budziły także
przepiękne stroje, w jakich wystąpili
młodzi tancerze.

Wyróżnienie otrzymała grupa z Przedszkola Nr 340 za wykonanie krakowiaka,
grupa z Przedszkola Nr 60 za taniec mazur,

grupa z Przedszkola Nr 175 prezentująca
się w tańcu góralskim oraz grupa z Przedszkole Nr 77 za polkę lubelską.

2 miejsce w Warszawie
dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku!
Nasza szkoła co
roku zdobywa
świetne miejsca
w rankingu portalu edukacyjnego
„Perspektyw”. Technikum nr 9 Lotnicze,
należące do naszego zespołu, w zeszłym
roku uhonorowane srebrną tarczą, w tym
roku wypracowało złotą tarczę, przyznawaną najlepszym technikom w Polsce.

10
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Zajęliśmy 2 miejsce w Warszawie, 4 miejsce
na Mazowszu, 44 miejsce w Polsce!
Możemy również być zadowoleni z wyników egzaminów maturalnych w 2016 roku.
Zdawalność dla absolwentów z roku szkolnego 2015/2016 wyniosła w liceum 100%,
w technikum – 98,5%.

Oczywiście, na te sukcesy zapracowali
wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, ale przede
wszystkim uczniowie.
Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy
sukcesów na kolejnych etapach życia –
w nauce i pracy!
Katarzyna Kwiatkowska
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Sukcesy uczniów z SP 88 z Radarowej!
Uczniowie SP 88 z ul. Radarowej odnoszą sukcesy na wielu polach, zajmując miejsca na podium!

Także w pierwszym dzielnicowym konkursie piłki korfballowej, drużyna z tej
właśnie szkoły zdobyła 1 miejsce.

Z kolei w ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, którego ideą jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu
Polski w Europie, propagowanie polskich
tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości
ponadnarodowych oraz aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań, 3 miejsce w kraju
zdobyła Zuzanna Dziewicka z kl. 6a.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Życzymy im wielu radości na drodze
do zgłębiania wiedzy w każdej dziedzinie.

fot. arch. szkoły

W konkursie recytatorskim „Warszawska
Syrenka”, aż dwóch uczniów – Artur
Łukuć z kl. 2a oraz Mikołaj Nowowiejski
z kl. 5a, po zajęciu pierwszych miejsc
w swoich kategoriach wiekowych, będzie
reprezentować naszą dzielnicę Włochy
w etapie mazowieckim. „Nie wierzę…”,
,,Nie mogę wydobyć słowa”, ,,Warto było…”
to słowa uczniów, którzy pełni emocji odbierali dyplomy i nagrody.

fot. z konkursu recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”

Dużo się dzieje w SP 66 na Przepiórki!
W tym roku szkolnym szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w warsztatach
kulturowo-językowych w ramach międzynarodowego projektu AIESEC „Kid
Speak”. Szkoła gościła dwóch studentów:
Nabilę z Indonezji oraz Baksultana z Kirgistanu. Nasi goście przeprowadzili warsztaty w języku angielskim, podczas których
uczniowie nie tylko doskonalili swoje
umiejętności komunikacyjne, ale także
poznawali zwyczaje, kulturę i tradycje
innych narodów. W trakcie zajęć uczniowie
mieli możliwość poznać orientalną przyrodę, języki oraz bogatą kuchnię Indonezji
i Kirgistanu. Największą radością okazała
się nauka tradycyjnych indonezyjskich
i kirgiskich tańców.
Wszyscy uczniowie mogli także wziąć
udział w warsztatach rodzinnych „Moja
Dzielnica Włochy zimą”.

fot. arch. szkoły

W SP 66 na ul. Przepiórki uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych warsztatach.

Uczniowie wraz z rodzicami wykonali
prace techniką mieszaną. Dzieci wspólnie
z rodzicami namalowały, m.in. Bibliotekę
w Parku Kombatantów, ptaki na gałęziach
czy Staw Koziorożca. Zarówno dzieci jak
i ich rodzice z dużym zaangażowaniem

tworzyli swoje dzieła sztuki. Cała społeczność szkolna mogła podziwiać efekty ich
pracy wyeksponowane na szkolnym holu.
Takie warsztaty z pewnością wzbogacają
dzieci w nowe doświadczenia i umiejętności.

Modelarnia Domu Kultury „Włochy” Wicemistrzem
w Mistrzostwach Warszawy Młodzików!
Zespołowo drugie miejsce zajęła modelarnia
z naszej dzielnicy - DK „Włochy", a indywidualnie – trzecie miejsce zdobył Leszek
Mróz, czwarte Piotr Stasiulewicz – obaj
również z DK „Włochy”.
Barwy Okęcia reprezentowali także
uczniowie klasy o profilu lotniczym
z Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowniczej,
startując po raz pierwszy. Najlepszym
z nich udało się zdobyć 11 i 19 miejsce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodnikom z naszej dzielnicy!
A.R.

12
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Wyniki drużynowe przedstawiają się
następująco:
1 miejsce dla modelarni „Ważka” SML OK
w Wieliszewie – 255,8
2 modelarnia DK „Włochy” – 251,4
3 modelarnia OKiS Zielonka – 203,6
4 modelarnia DK Rembertów – 199,0
5 Aeromodelklub BCK – 193,3
6 modelarnia LPPL – 191,6
7 modelarnia Sosnowa szpilka – 112,8
8 szkoła podstawowa nr 166 – 95,5
9 SDK Lira – 68,1

fot. A.R.

W lutym, w hali sportowej na Bemowie odbyły się kolejne coroczne zawody Mistrzostwa Warszawy
Młodzików w Konkurencji Modeli Szybowców Halowych klasy FIN

Warsaw Charity Cup we Włochach
1 lipca 2017 roku na terenie Dzielnicy Włochy odbędzie się pierwsza edycja Warsaw Charity Cup.
W ramach wydarzenia rozegrane zostaną
amatorskie turnieje tenisowe oraz squashowe. Rywalizacji przyświecać będzie
jeden cel – pomoc dzieciom, które dorastają w warunkach trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja
Akademia Sportu PRO-AM oraz Okęcie
Tennis Club. Dzięki współpracy obu organizacji powstał projekt, który jest też
pierwszym tego typu turniejem charytatywnym w Warszawie. Udział w nim mogą
wziąć zarówno osoby indywidualne, jak
i firmy. Celem turnieju, wspieranego
m.in. przez Agnieszkę i Urszulę Radwańskie, Marcina Matkowskiego i Mariusza

Fyrstenberga, jest zbiórka pieniędzy na
organizację całorocznych, bezpłatnych
zajęć sportowych dla dzieci z warszawskich rodzin, które znajdują się w trudnej
sytuacji finansowej lub rodzinnej.
Organizatorzy z pomocą organizacji zajmujących się rodzinami oraz szkolnych
pedagogów i psychologów, stworzą listę
rodzin, które zechcą skorzystać z programu
bezpłatnych zajęć sportowych w roku
szkolnym 2017/2018. Dzięki Partnerom
Sportowym dzieci będą mogły brać udział
w regularnych treningach m.in. koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej czy siatkówki.

To pierwsze takie wydarzenie na stołecznej arenie, które łączy w sobie sport na
korcie z ideą niesienia pomocy. Jednak nie
jest to pierwsze wspólne działanie obu
organizacji oraz Dzielnicy Włochy. Debiutem kooperacji był cykl darmowych zajęć
ogólnorozwojowych z elementami tenisa
dla dzieci w wieku przedszkolnym pod
szyldem „Przedszkolaki na korcie”.
Inicjatywa została objęta Patronatem
Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała
Wąsowicza.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia przygotowań do turnieju na stronie:
www.warsawcharitycup.pl.

Wymiana Ciepła w Parafii na Popularnej
W parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej na ul. Popularnej w Starych Włochach wspólnie z parafialnym
zespołem Caritas zorganizowano bardzo ciekawy i zarazem bardzo pożyteczny projekt „Wymiana
ciepła”. W ramach tej akcji 20 stycznia stanął przy kościele, jako drugi w Warszawie, wieszak na ubrania
dla potrzebujących.

Akcja nabrała tempa i w pomoc z dnia na
dzień włączało się coraz więcej osób.
Ubrania przynosili zarówno młodzi, nieco
starsi, a nawet emeryci, którzy mimo tego,
że często sami są w nienajlepszej sytuacji
finansowej - chcą pomagać innym.
Pierwowzorem ,,Wymiany ciepła”, która
od połowy stycznia zadomowiła się w wielu
polskich miastach była podobna akcja
przeprowadzona w Budapeszcie, a potem
również w Bratysławie, gdzie w ciągu
kilkudziesięciu godzin wystawiono około
200 wieszaków.

fot. arch. parafii

Zasady były proste - wystarczyło przynieść niepotrzebną, ciepłą odzież, z której
skorzysta ktoś, kto jej potrzebuje. Chodziło
bowiem o pewną spontaniczność i o to,
żeby ludzie bez skrępowania brali to,
czego potrzebują. Niejednokrotnie przecież
osoby ubogie wstydzą się prosić o pomoc,
a ,,Wymiana ciepła” tego wstydu pomaga
im oszczędzić. Nikomu nie muszą tłumaczyć dlaczego i dla kogo biorą te rzeczy.

w każdy czwartek odbywają tzw. „Czwartki
w parafii”. Ostatnie piątki miesiąca są za
to okazją do spotkania przy grach planszowych w ramach Parafialnych Wieczorów
Gier „DoGry Wieczór”, które w lutym odbyły się już po raz szesnasty.
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej
zaprasza wszystkich mieszkańców Włoch
i okolic do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, których szczegóły
znajdą Państwo na stronie parafialnej
www.warszawa.saletyni.pl oraz profilu
facebook’owym parafii.

Nie tylko pomoc potrzebującym jest okazją
do działania w parafii. Od września 2016 r.

M.B.
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Czytać czy słuchać?
Książka mówiona, książka czytana, książka audio, książka do słuchania, to synonimy
wyrazu audiobook, czyli, jak podaje Słownik Języka Polskiego, „nagranie dźwiękowe
z odczytywanym przez lektora tekstem”.¹
Pierwsze nagrania w Polsce zaczęły pojawiać
się w okresie międzywojennym. W 1935 roku
firma płytowa Orpheon nagrała bajki Adama
Mickiewicza na płytach gramofonowych,
które czytał aktor Mariusz Maszyński. Jednak
dopiero na początku drugiej połowy XX w.
Polski Związek Niewidomych zaczął regularnie nagrywać powieści na taśmy magnetofonowe.² Aktualnie w jego zbiorach znajduje się
ok. 500 tys. kaset, 6 tys. płyt oraz 7 tys.
tytułów w zapisie cyfrowym.³
Wraz z upływem czasu zmieniały się nośniki
tekstu - od płyt gramofonowych, taśm i kaset
magnetofonowych, do zapisu cyfrowego na
płytach CD (najczęściej w formacie MP3),
które można odsłuchać na komputerach,
wieżach czy odtwarzaczach CD i nagrań
w formie plików dźwiękowych odtwarzanych
np. na urządzeniu zwanym Czytak.
Od kilku lat audiobooki zyskują na popularności i zdobywają coraz więcej zwolenników. Wśród nich są nie tylko osoby
niewidome, z dysfunkcją wzroku czy seniorzy, ale także ludzie młodzi, zapracowani
oraz dzieci. Widząc to firmy wydawnicze
i nagraniowe starają się ze sobą współpracować tak, aby równocześnie wypuszczać
na rynek książki i audiobooki, dostępne
w każdej księgarni stacjonarnej i internetowej. Również biblioteki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, poszerzają
swoje zbiory o książki mówione.
Audiobooki, mimo swoich zalet i rosnącej
popularności, oprócz sympatyków mają
także swoich oponentów. Przeciwnicy
opowiadają się za tradycją: zapachem
papieru, szelestem odwracanych stron,
dotykiem kartki, a nawet za notatkami
robionymi na marginesie, czy za zaznaczonymi ważnymi dla nich fragmentami
i pytają:
- Czy ja tego wszystkiego doświadczę
słuchając książek?
To prawda, w przypadku audiobooków nie
mamy takiej możliwości, ale... to nie znaczy, że nie możemy czytać i słuchać. Zwolennicy, audiobooków nie odkładają na bok
papierowych książek.
Nie! Nie! Jeszcze raz nie! Po audiobooki
sięgają między innymi, gdy nie mogą
wygodnie zasiąść w fotelu z ciekawą lekturą i gorącą herbatą, kiedy mają kłopoty
ze wzrokiem, stoją w korku, jadą pociągiem, spacerują, biegają, gotują, a nawet
sprzątają. Ponadto wśród słuchaczy audio14
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booków są prawdziwi fani lektorów
i aktorów. Mają oni
swoich ulubieńców i by
móc delektować się
ich doskonałą interpretacją oraz barwą głosu,
szukają nagrań czytanych tylko przez nich.
Książka czytana to również doskonała alternatywa dla dzieci
i młodzieży. Stanowi
uzupełnienie pozycji
książkowych, a nie ich
zastępstwo. Lektury (jak wszystkim wiadomo)
są zmorą uczniów, którzy niechętnie po nie
sięgają.
Jednak dobrze przeczytane, ciekawie zinterpretowane ułatwią zapoznanie się z książką,
zrozumienie jej, a być może zachęcą do sięgnięcia po kolejne. Dla najmłodszych też coś
się znajdzie, chociaż dopiero poznają
otaczający ich świat, obserwują i chłoną
wszystko, co widzą i słyszą, i dlatego właśnie
jest to dobry moment, żeby zaczęli swoją
przygodę z audiobookami. Słuchając bajek
rozwijają swoją koncentrację, pobudzają dopiero co kształtującą się wyobraźnię i jednocześnie uczą się nowego słownictwa.
Można powiedzieć, że dzięki audiobookom
nadrabiamy, doganiamy uciekający nam
czas. Spędzamy go przyjemniej nie tylko na
wykonywaniu obowiązków, codziennych
czynności, a wszystko to robimy słuchając
pasjonujących historii, przy akompaniamencie
barwnych, niepowtarzalnych lektorskich
głosów i lekko oderwani od rzeczywistości.
Jeśli ktoś ma rozterki, wątpliwości, czytać czy
słuchać, to niepotrzebnie! Od czasu do czasu
trzeba zrobić „skok w bok” od wielostronicowych, ciężkich książek, dać odpocząć
oczom i sięgnąć po audiobooki, które są na
wyciągnięcie ręki w naszych włochowskich
bibliotekach. Wypożyczalnia nr 28, Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 22, Czytelnia
Naukowa nr VI oraz Wypożyczalnia nr 71
oferują bogaty wybór audiobooków. Można
wypożyczyć bajki dla najmłodszych, lektury,
powieści dla młodzieży, dorosłych, romanse,
kryminały, biografie, poradniki, utwory historyczne, podróżnicze, dokumentalne. Znajdzie
się również coś dla miłośników klasyki oraz
dla tych, którzy pragną wysłuchać książek

w języku Szekspira (w Wypożyczalni nr 71).
W swoich zasobach biblioteka posiada już
ponad 2400 audiobooków. Coraz większe
zainteresowanie nimi mobilizuje nas do
powiększania zbiorów. Staramy się regularnie kupować nowe i ciekawe tytuły tak,
aby Państwo mieli w czym wybierać.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”
dysponujemy również urządzeniami „Czytak
Plus”. To niewielkie i proste w obsłudze
odtwarzacze książek mówionych. Korzystają
z niego nasi niewidomi i słabowidzący
czytelnicy. Obecnie mamy 5 takich odtwarzaczy (Wypożyczalnia nr 28 – 3, a Czytelnia
Naukowa nr VI - 2) oraz 1300 tytułów audiobooków przeznaczonych na to urządzenie.
W ramach środków z Budżetu Partycypacyjnego w roku 2015 kupiliśmy własny
odtwarzacz Czytak Plus, a w 2016 roku
410 audiobooków, w tym 150 do Czytelni
Naukowej nr VI i 260 do Wypożyczalni
nr 28. Rok 2017 nie będzie gorszy pod tym
względem, ponieważ ze zwycięskich projektów otrzymaliśmy na zakupy książek mówionych kwotę 14000 złotych.
Gorąco zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszych placówek, zapoznania się
z ich zbiorami. Może skusi Państwa jakiś
tytuł i wypożyczycie książkę mówioną bez
dylematu „czytać czy słuchać”.
Marlena Affek
Wypożyczalnia nr 28
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

¹ http://sjp.pl/audiobook.
² https://pl.wikipedia.org
³ http://dzdn.pl
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Nieprzeżyte życia
– MIŁOŚĆ. Była miłość. Czas jej zaprzeczył. Gdzie są pochowane miłości umarłe? W kopertach?...
– tylko tyle, a może aż tyle ma do powiedzenia na temat miłości wydobyta, właśnie z listów,
przez Agatę Tuszyńską bohaterka książki, którą chcę Państwu tutaj przybliżyć.
Myślę, że dla większości z nas nazwisko
samej autorki brzmi znajomo. Agata
Tuszyńska – historyk teatru, doktor nauk
humanistycznych, wykładowca sztuki
reportażu i wywiadu literackiego na
Uniwersytecie Warszawskim, a dla czytelników przede wszystkim znakomita i dociekliwa biografistka, pisarka, poetka,
reportażystka. Dzięki jej sumiennej pracy
powstały zapadające w pamięci nietuzinkowe biografie nietuzinkowych ludzi:
findesieclowej aktorki warszawskiej Marii
Wisnowskiej, noblisty Isaaca Bashevisa
Singera, wspomnienia Ireny Krzywickiej
czy głośna i kontrowersyjna Oskarżona:
Wiera Gran. Ponadto Tuszyńska – badaczka cudzych losów – odkryła przed
czytelnikami swoje własne życie w niezwykle przejmujących Ćwiczeniach z utraty.
W Rodzinnej historii lęku, posługując się
rzadko spotykanym w Polsce gatunkiem
personal non-fiction, opowiada z kolei
o dramatycznych losach jej polskich
i żydowskich przodków. Czytelników zjednała sobie nie tylko imponującą wiedzą
i zmysłem badawczym, ale także bezkompromisowością i zacięciem w zgłębianiu
życiorysów wybitnych postaci. Tuszyńska
daje swoim utworom dusze, wczuwa się
– dosłownie wchodzi w skórę tych, o których pisze.
Książka, którą pragnę Państwu polecić nie
należy ani do łatwych, ani do przyjemnych
w czytaniu. Nie da się jej pochłonąć
w jeden wieczór, ponieważ jej treść bezwzględnie wymaga zastanowienia, chwili
refleksji – jest niezwykle smutna, przygnębiająca, a momentami wręcz przytłaczająca.
Z każdej niemal strony osacza nas wszechobecny tragizm, melancholia i egzystencjonalny lęk głównych bohaterów.
Nie jest to również ostatnia opowieść Agaty
Tuszyńskiej – w naszej wypożyczalni ma
swoje miejsce już od ponad roku. I mimo
że w ostatnim czasie w naszej bibliotecznej
ofercie pojawiło się najnowsze dzieło pani
Agaty – Jamnikarium, uważam jednak, że
tej konkretnej pozycji po prostu nie można
pominąć. Mowa tu o ,,Narzeczonej Schulza”.
W podtytule autorka umieściła jedno niezwykle istotne słowo – apokryf. Wskazuje
ono jednoznacznie na to, że w tym konkretnym przypadku nie mamy do czynienia
z typową biografią. Dlaczego tak jest? Kim
była dotychczas nikomu nieznana narzeczona drohobyckiego Geniusza, wizjonera,
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Brunona Schulza? Skąd w ogóle pomysł,
by pisać nie tyle o Mistrzu, co o Muzie,
w dodatku wcale nie wiadomo czy jedynej? I skąd ten apokryf? Otóż Narzeczona
Schulza powstała trochę z przypadku.
Gdyby nie ogłoszenie Jerzego Ficowskiego
– nie tyle znawcy, co wyznawcy Schulza
(jak mówił sam o sobie) – zamieszczone w
1948 roku na łamach ,,Przekroju” i gdyby
wdowa po Ficowskim nie przekazała
pewnej listownej spuścizny Tuszyńskiej,
Józefina Szelińska, Juna, prawdopodobnie
nigdy nie zostałaby odkryta, a właściwie
nie dałaby się poznać światu.
Lekturę poprzedza kilka zdań wprowadzenia: Józefina Szelińska, Juna, w latach
1933-1937 była narzeczoną Brunona
Schulza… Ukrywała to przez niemal pół
wieku. W powojennych ankietach podawała stan cywilny: samotna. Wszystko
inne jest grą pamięci i wyobraźni. I właśnie dzięki tej niesamowitej grze powstała
niezwykła, przyprawiająca o dreszcze,
w każdym calu poruszająca opowieść
o niespełnionej miłości. Opowieść może
i nie do końca prawdziwa, ale też i nie wiadomo na ile zmyślona. Autorka, opierając
się na dokumentach, ocalałych listach,
wywiadach, podróżach do schulzowskich
miejsc, napisała biografię, w której czytelnikom pozostawiła sporo miejsca na domysły i ich własną grę wyobraźni.
Jest to biografia zarówno Szelińskiej, jak
i samego Schulza, którego obraz odbija się
w wizerunku jego Muzy, jego Juny, a co
najważniejsze jedynej kobiety, której
zaproponował małżeństwo. Z całą pewnością czytelnik nie spotka tutaj Schulza,
którego pewnie większość z nas zna, albo
chociaż trochę kojarzy z czasów szkolnych
i ,,Sklepów cynamonowych”. Uważam, że
tę historię warto poznać, niezależnie od
tego, czy jest się miłośnikiem jego pięknej,
aczkolwiek specyficznej prozy czy wręcz
przeciwnie.
Opisana historia została podzielona na
cztery części. Pierwsza to opis trudnej,
wielkiej miłości drohobyckiej piękności
i swoistego dziwaka o skłonnościach
sadomasochistycznych, jakim był Schulz.
Miłości pełnej lęków, nieśmiałych oczekiwań, starań i tragicznego finału. A jednak
miłości, która zwyciężyła nawet śmierć
– fizyczną Bruna i duchową Juny. Miłości,
która miała bardziej formę listów, aniżeli

bycia razem. Miłości do Bruna – listomana, listografa, listożercy, któremu pisanie zastępowało rzeczywistość, w którym
Artysta zabił Mężczyznę.
Druga przenosi czytelnika w zawieruchy
wojenne, oddaje w okupację – najpierw
rosyjską, a potem hitlerowską. Nieludzka
rzeź drohobyckiej żydowskiej społeczności,
z której przecież oboje się wywodzili, wszechobecne cierpienie, niewyobrażalne męczarnie, upokorzenie, jakiego oboje doświadczyli,
paraliżujący strach. Bruno opłacający sobie
każdy kolejny dzień życia i miskę zupy
hańbiąca pracą, jaką było malowanie
sielankowych, czasami baśniowych scen
w dziecięcym pokoiku dla gestapowca
Landaua. Ten nieradzący sobie ze zwykłą
codziennością wątły, cherlawy i mały
dziwak, nieumiejący zadbać o samego siebie, bojący się każdej zmiany i normalnego
życia, musiał odnaleźć się w koszmarnej
rzeczywistości, zaopiekować rodziną,
malując do upadłego dla przyszłego
oprawcy. Ale tutaj wykazał się odwagą:
… Nie przyjdzie im nawet do głowy, kogo
przedstawiają te malowidła. Te igraszki
na ścianach kantyny czy dziecinnej sypialni. To przecież my, Żydzi, skazani przez
was na zagładę… Więc choćby tacy zostaniemy na ścianach przeklętych gestapowskich synów. Niech patrzą co noc na nasze
twarze. Tysiąc i jedną noc! Na nic się to
wszystko zdało. A po egzekucji, okrutny
gestapowiec Günther miał się podobno
tylko zaśmiać, mówiąc do Landaua:
Zabiłem dzisiaj twojego Żyda. Na co ten

>>
odrzekł: Szkoda, szkoda. Ten Żyd był
mi jeszcze potrzebny. Bruno, niezdolny, by
podjąć jakąkolwiek decyzję, nawet wtedy,
gdy miał już papiery, gdy wszystko było
gotowe do ucieczki. Zabrakło tylko jednego – jego decyzji.
A Juna? Mimo że już nie byli razem, że zerwała zaręczyny i kontakt, stale o nim myślała, jego Muza, jego opiekunka, gotowa
przenieść go przez normalne życie, normalne małżeństwo, byleby tylko z nią był,
byleby tylko opuścił to duszne miasteczko.
Tymczasem, samotna najpierw w wielkiej
Warszawie, odarta ze złudzeń na karierę
zawodową, wykonywała codziennie monotonną pracę w GUSie. Potem po dramatycznym rozstaniu wróciła do rodziców,
z trudem dochodząc do siebie. Po wybuchu
wojny i śmierci najbliższych uciekła, przywdziała czarną woalkę i bała się własnego
żydowskiego cienia. W trakcie powstania
pracowała w Laskach pod Warszawą, opatrując rannych, gotując dla zbiegłych powstańców. Jednak przeżyła.
Część trzecia to opis życia Juny, które
sama Tuszyńska określiła życiem do wewnątrz. Wyjazd do Gdańska, odizolowanie
się od świata zewnętrznego, ludzi, kategoryczne odrzucenie mężczyzn. Tylko ona
i Bruno. I korespondencja z Ficowskim,

walka o pośmiertne życie ukochanego, aby
ocalał dzięki swojej twórczości, aby poznał
go świat. Udręka zgorzkniałej kobiety,
niezwykłej intelektualistki, prawdziwej
tłumaczki Procesu Kafki, pani dyrektor
Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. I znowu obraz
powojennej Polski, panoszącego się socrealizmu – niesprzyjającego schulzowskiej
prozie.
Ostatnia część to powrót żydowskiego cienia, rok 1968 i dalej – czasy antysemickiej
i antyinteligenckiej czystki. Dalsze nurzanie się w przeszłości, w listach Schulza
opublikowanych przez Jerzego Ficowskiego, w których z drżeniem serca szukała
wzmianki o sobie, wzmianki o J., bo tylko
na tyle mu pozwoliła. Wreszcie wzmianki
o innych kobietach, czy były inne w czasach ich narzeczeństwa? Znowu paraliżujący strach, gdy po latach czytała te
wszystkie listy, które stale pisał do innych.
Strach, pustka, samotność i depresja… aż
do samego końca tego nieprzeżytego życia.

Dzięki Poecie miałam możliwość przeczytania mojego życia na nowo. Rzadko
się zdarza taka okazja… przywilej to czy
tortura?
Magdalena Wacławik,
Wypożyczalnia nr 28

Książka dostępna w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
- Wypożyczalni nr 30, ul. ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1

,,Narzeczona Schulza” to biografia niezwykła. Biografia-apokryf, w której, poza
pewnymi niezaprzeczalnymi faktami,
każdy czytelnik może uruchomić własną
grę wyobraźni.
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Krajowa
Administracja
Skarbowa
1 marca 2017 roku rozpoczęła
funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona
połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz
kontroli skarbowej.

Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie
ich zasobów kadrowych, finansowych
i organizacyjnych. Minister właściwy
ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie
w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją
kierował będzie szef KAS, którym został
wiceminister finansów, szef Służby Celnej
Marian Banaś. Reforma wejdzie w życie
1 marca 2017 r. na podstawie ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej.
Najważniejsze zadania KAS:
Skonsolidowana Krajowa Administracja
Skarbowa to większy nacisk m.in. na:
● obsługę dużych podatników
W centrali KAS powstanie Departament
Obsługi Klientów oraz Kluczowych
Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek
w standardach obsługi klientów oraz dbał
o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.
● jednolitą informację podatkową i celną
Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite
indywidualne interpretacje przepisów
prawa podatkowego oraz informację
podatkową i celną, dostępną przez telefon
801 055 055 lub 22 330 03 30.
● zapobieganie przestępczości
(m.in. wyłudzeniom VAT)
Nowe piony na poziomie centrali KAS
oraz w jednostkach terenowych. Piony
kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację
istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
stronie: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas oraz pod numerem telefonu: 801 055 055.
18
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Straż Miejska m.st.
Warszawy przypomina, że właściciele czworonogów
są zobowiązani do
dołożenia starań, by
zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla
otoczenia. Obowiązki ciążące na właścicielach zwierząt domowych zostały określone
w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie m.st. Warszawy.
Są oni zobowiązani m.in. do bezzwłocznego
usuwania odchodów zwierząt z miejsc
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Nieczystości można umieszczać w oznakowanych pojemnikach lub wyrzucać do
koszy na odpady zmieszane.
Właściciel, który uchyla się od obowiązku
uprzątnięcia nieczystości po swoim psie,
powinien liczyć się z tym, że może za to
zostać ukarany mandatem w wysokości do
500 złotych.
Warto nadmienić jednak, że działalność
Straży Miejskiej m.st. Warszawy nie ogra-

nicza się jedynie do działań interwencyjnych. Funkcjonariusze angażują się również w kampanie informacyjne skierowane
do właścicieli czworonogów. W szkołach
zi przedszkolach realizują oni programy
profilaktyczne o tematyce ekologicznej,
uczą dzieci właściwych zachowań związanych z posiadaniem zwierząt, w tym
sprzątania po nich. Strażnicy uczestniczą
też w akcjach lokalnych społeczności
służących przypomnieniu właścicielom
o ich obowiązkach.
Sprzątanie po własnym psie to nie wstyd.
To obowiązek i oznaka postawy prospołecznej – przypominają strażnicy miejscy.
Mimo, że zjawisko niesprzątania po zwierzętach wciąż występuje, to w ocenie
straży miejskiej zmienia się zachowanie
właścicieli psów. Coraz częściej można
zaobserwować, że osoby wyprowadzające
zwierzęta na tereny przeznaczone do
wspólnego użytku są zaopatrzone w torebki i sprzątają odchody po swoich czworonogach.

WAŻNY TELEFON 800 100 100!
800 100 100 to bezpłatna i anonimowa
pomoc telefoniczna i online dla rodziców
i nauczycieli.

seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli
samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Do niej mogą zgłaszać się wszyscy, którzy
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie
przeciwdziałania i pomocy dzieciom
przeżywającym kłopoty i trudności, wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole,
cyberprzemoc i zagrożenia związane
z nowymi technologiami, wykorzystywanie

Infolinia jest czynna od poniedziałku
do piątku, w godzinach 12.00-15.00.

Polski Związek Emer ytów,
Rencistów i Inwalidów Warszawa-Włochy
Jesteś aktywnym seniorem?
• Chcesz zwiedzić świat?
• Poznać nowych ludzi?
Dołącz do nas!
Organizujemy:
• wycieczki krajowe i zagraniczne,
• spotkania okolicznościowe,
• wyjazdy do Kamieńczyka,
• bilety do teatru.
• wydajemy legitymacje zniżkowe na PKP.

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl
www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Lena – młoda, ok 4-letnia suczka średniej
wielkości, znaleziona w lipcu 2016 roku
przy ul. Hynka, wysterylizowana w Schronisku. Jest nieco nieśmiała, łatwo się stresuje, do ludzi podchodzi z rezerwą i trzeba
jej poświęcić odrobinę czasu, zanim zacznie się przytulać. Lubi się bawić, jest
bardzo energiczna dlatego potrzebuje aktywnego opiekuna. Zdarzają jej się
sprzeczki z innymi psami.
Chcesz poznać Lenę?
W Schronisku pytaj o numer 1294/16 lub
dzwoń: 609 999 606.

fot. Schronisko na Paluchu

spixabay.com

Sprzątanie po swoich psach jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli tych zwierząt. Niestety wielu z nich wciąż o tym
„zapomina”. Straż miejska przestrzega, że takie zachowanie może
skończyć się mandatem.

Kącik adopcyjny

fot. Schronisko na Paluchu

Do właścicieli czworonogów

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Urząd Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257, pok. 7 (parter)
tel. 22 443 44 72 oraz 887 574 174
Biuro czynne:
- poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00
- piątek w godz. 10.00 – 13.00

Miś – sporych rozmiarów 9-letni psiak,
znaleziony w lipcu 2016 roku na terenie
ogrodów działkowych przy ul. Paluch, wykastrowany w Schronisku. Trafiał do nas
trzykrotnie, za ostatnim razem jego właściciel nie podjął się już dalszej opieki. Miś
był bardzo zaniedbany i do dziś boryka się
ze związanymi z tym problemami zdrowotnymi. W stosunku do ludzi jest bardzo serdeczny, trochę zaczepia inne psy.
Chcesz poznać Misia?
W Schronisku pytaj o numer 1337/16 lub
dzwoń: 691 686 763.
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