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Wawer-Zdrój
zaprasza!
W sobot´ 1 lipca na obiekcie sportowym
Syrenka w Marysinie Wawerskim nastàpi∏o uroczyste otwarcie wawerskiej t´˝ni – pierwszego
takiego obiektu nie tylko w naszej dzielnicy, ale
i w ca∏ej Warszawie. Wst´g´ przeci´li: burmistrz
dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, zast´pca burmistrza Leszek Baraniewski, pomys∏odawczyni
t´˝ni – wawerska radna Joanna Buczyƒska, radna
m.st. Warszawy Ewa Masny-Askanas oraz radny
dzielnicy Praga-Po∏udnie Ryszard Kalkhoff.
Zanim nastàpi∏o przeci´cie wst´gi, Pani Joanna
opowiedzia∏a, skàd pojawi∏ si´ pomys∏ na t´˝ni´
w naszej dzielnicy i jak uda∏o si´ go wcieliç w ˝ycie. Jak to cz´sto bywa z dobrymi pomys∏ami, pojawi∏ si´ on dosyç spontanicznie i w postaci marzenia. Pani Joanna, b´dàc w znanym z t´˝ni Konstancinie i czujàc dobroczynny wp∏yw solankowego
powietrza na struny g∏osowe (a jako nauczycielka
doskonale wie, jak wa˝ne jest dbanie o nie!), zamarzy∏a sobie, ˝eby w naszej zielonej dzielnicy
tak˝e pojawi∏a si´ t´˝nia. Pomys∏ spodoba∏ si´
w∏adzom dzielnicy i w∏adzom miasta, co pozwoli∏o na znalezienie lokalizacji i Êrodków dla tej inwestycji. Ma∏o tego, na jednej t´˝ni si´ nie skoƒczy!
Kolejne dwie powstanà w Wawrze ju˝ wkrótce.
Jedna b´dzie zlokalizowana przy p∏ywalni w Ani-

nie, druga w osiedlu NadwiÊle, przy ul. Skalnicowej. Z trzema t´˝niami Wawer w zupe∏noÊci b´dzie zas∏ugiwa∏ na przydomek „zdrój” :-).
Otwarciu t´˝ni towarzyszy∏ piknik „Czas na
zdrowie” – mo˝na by∏o sprawdziç sk∏ad swojego
cia∏a i swój wiek metaboliczny, poçwiczyç pod
okiem trenerów fitness z OSiR Wawer, porozmawiaç z fizjoterapeutami, posiliç si´ goframi, pop-

cornem, lodami i kawà w wielu smakach. Dla
dzieci przygotowano dmuchaƒce, malowanie buziek i zaj´cia manualne. Na teren Syrenki zajecha∏
te˝ Bibliobus. Doskona∏a pogoda sprawi∏a, ˝e marysinianie ch´tnie zaglàdali na Starego Doktora 1,
pooddychaç orzeêwiajàcym powietrzem z dopiero
co uruchomionej t´˝ni.
Hanna Kowalska

OpowieÊci z ˝ycia lasu, quizy, rowery, ognisko!
Dnia 17 czerwca w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin odby∏ si´ rajd rowerowy przyrodniczo-ekologiczny „Zielony Wawer zaprasza”.
Wyznaczonà wczeÊniej trasà rajdowcy wyruszyli do Lasu im. Jana III Sobieskiego.
Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ do rozwiàzania
quiz przyrodniczy. Nad bezpieczeƒstwem uczestników czuwa∏a Policja i Stra˝ Miejska, którym

bardzo dzi´kujemy za fantastycznà wspó∏prac´.
Naszym edukatorem i przewodnikiem leÊnym
by∏ Jakub Kruchelski z Dzia∏u Edukacji NadleÊnictwa Celestynów. W czasie przemierzania Êcie˝ki
edukacyjnej uczestnicy z du˝ym zainteresowaniem s∏uchali jego ciekawych opowieÊci z ˝ycia
lasu. Nie brakowa∏o ch´tnych do fotografowania najciekawszych miejsc, tym bardziej ˝e nagrodà by∏o zamieszczenie zdj´ç
w lokalnej prasie.
Wyposa˝eni w wiedz´ przyrodniczà uczestnicy tà samà trasà
wrócili do WCK filia Anin, gdzie
czeka∏o na nich wiele atrakcji.
Wspólne ognisko z pieczeniem
kie∏basek by∏o mi∏ym dope∏nieniem imprezy. Dla tych wszystkich, którzy poprawnie rozwiàzali
quiz i dopisa∏o im szcz´Êcie w losowaniu, przewidziane by∏y nagrody w postaci edukacyjnych
gier planszowych o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej.

W ca∏ej imprezie bardzo licznie i aktywnie
uczestniczy∏y rodziny z dzieçmi. Promujàc zdrowy i aktywny wypoczynek, ukazaliÊmy przyrodnicze bogactwo, które dzielnica Wawer posiada
i o które nale˝y dbaç. Mamy nadziej´, ˝e ta przyrodnicza edukacja w terenie na d∏ugo pozostanie
w pami´ci uczestników i przyczyni si´ do kszta∏towania pozytywnych postaw spo∏eczeƒstwa
wobec przyrody.
WCK filia Anin

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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BADANIE SŁUCHU I KONSULTACJA GRATIS !!!!

APARAT SŁUCHOWY
NIE WZMACNIACZ SŁUCHU
CENA PO RABACIE

699,00

(dotyczy aparatu zausznego AXIO BTE, promocja trwa do 31.08.2017 lub do wyczerpania zapasów)

Naprawa wszystkich aparatów słuchowych

ZABIEGI LASEREM NA SZUMY W USZACH

CENA PO RABACIE

100,00

(cena dotyczy 12 zabiegów na 1 ucho, promocja trwa do 31.08.2017)

Wizytę proszę ustalać telefonicznie:
●

Przychodnia ul. Abrahama 16
tel. 22 671 03 44

●

Przychodnia ul. Saska 61
tel. 505 339 409

www.medyk-otwock.pl
Chcesz mieć pewną pracę? Przyjdź do nas!

„Medyk” w Otwocku zaprasza
[Szkoła z 55-letnią tradycją nauczania zawodów medyczno-społecznych]

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy kierunki:
Dzienne, wieczorowe, zaoczne
Nauka trwa 2 lata:
• Technik masażysta
• Technik usług kosmetycznych
• Terapeuta zajęciowy
• Opiekunka dziecięca
• Higienistka stomatologiczna

●

Gabinet ul. Chruściela 13
tel. 693 579 640

PANELE OGRODZENIOWE
NOWOŚĆ - BRAMY
CENY PROMOCYJNE

Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

Nauka trwa 1 rok:
• Asystentka stomatologiczna
• Opiekun medyczny

Dobrze wiedzieć!
Nasza szkoła jest państwowa, a więc bezpłatna! Nie stawiamy
ograniczeń wiekowych! Oferujemy internat na terenie szkoły!
Nie musisz mieć matury!

Wejdź na stronę www.medyk-otwock.pl/rekrutacja
i zapisz się on-line!

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
ul. Andriollego 90, 05-400 Otwock, tel. 22 779 50 89
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Czerwiec w Radzie Dzielnicy
W przysz∏ym roku na
skrzy˝owaniach ulicy
Kadetów z ulicà Poprawnà i ¸asaka powstanà ronda.
Zarzàd Dróg Miejskich
planuje takie rozwiàzania,
które poprawià bezpieczeƒstwo
przejazdu,
uspokojà ruch i zwi´kszà czytelnoÊç uk∏adu
skrzy˝owania. Zapewnià te˝ przepustowoÊç
i p∏ynnoÊç ruchu. Rozbudowa skrzy˝owaƒ ma
ograniczyç liczb´ wypadków, przede wszystkim
z udzia∏em pieszych.
Realizacja zadania pozwoli na ulepszenie istniejàcego uk∏adu komunikacyjnego. Rondo – na
obu skrzy˝owaniach – b´dzie mia∏o 22 metry
Êrednicy. Na wszystkich wlotach pojawià si´ wyd∏u˝one wyspy trójkàtne z azylami dla pieszych
i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych
i rowerzystów b´dzie si´ odbywa∏ po wydzielonej drodze rowerowej i chodniku. Przy okazji
prac wybudujemy brakujàce chodniki.

Na realizacj´ inwestycji Rada Warszawy przyzna∏a nam na ostatniej sesji dodatkowe Êrodki
w wysokoÊci 4 460 000 z∏. W tym roku rozpocznie si´ przygotowywanie dokumentacji projektowej. Prace w terenie zaplanowane sà na 2018 rok.
To nie koniec inwestycji ZDM na terenie dzielnicy – wyremontowany zostanie ciàg ulic Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzaƒska. Wszystko odb´dzie si´ w ramach tzw.
weekendowego frezowania. W ramach prac zostanie po∏o˝ona nowa nawierzchnia z mieszanki
mineralno-asfaltowej na siatkach wzmacniajàcych,
pojawià si´ nowe opaski i kraw´˝niki, miejscami
remont przejdà te˝ chodniki. Wykonawcy majà
równie˝ zadbaç o oznakowanie docelowej organizacji ruchu. Po wyborze wykonawcy prace majà
skoƒczyç si´ do 31 paêdziernika bie˝àcego roku.
Ulice Wojtyszki i Kocka zyska∏y nowe oÊwietlenie. Przy Wojtyszki stan´∏y nowoczesne latarnie
z oprawami led – pierwsze tego typu w dzielnicy. 11 nowych s∏upów, wraz z oprawami, pojawi∏o si´ równie˝ na d∏ugoÊci ponad 300 metrów
przy ulicy Kockiej.

Koniec czerwca to zakoƒczenie roku szkolnego w placówkach oÊwiatowych. Z tej okazji
chcia∏bym podzi´kowaç Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom za ci´˝kà prac´ i zaanga˝owanie w proces dydaktyczno-wychowawczy,
Uczniom pogratulowaç wyników, a Rodzicom ˝yczyç dalszej cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci.
Wszystkim Czytelnikom ˝ycz´ udanych wakacji
i urlopów – przede wszystkim bezpiecznych
i z pi´knà pogodà. Zach´cam do korzystania z naszych lokalnych atrakcji – jak wycieczki do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – oraz odwiedzania takich miejsc jak Pla˝a Romantyczna czy
nowo otwarta t´˝nia w Marysinie Wawerskim.
Do us∏yszenia po wakacjach.
¸ukasz Kubik,
Radny dzielnicy Wawer
PS: 15 sierpnia odb´dzie si´ koncert zespo∏u
De Mono na terenie parafii w Zerzniu (Trakt Lubelski 157), a 17 wrzeÊnia w ramach corocznej
imprezy z przejazdem zabytkowego pociàgu zagra zespó∏ Perfect. Ju˝ dziÊ serdecznie Paƒstwa
zapraszam na oba te wydarzenia.

Warszawskie pó∏fina∏y konkursu Odysseus II
zakoƒczone – znamy zwyci´zców!
Prezentacje ciekawych projektów, odwiedziny
w Instytucie Lotnictwa oraz uroczysta gala
wr´czenia nagród dla zwyci´zców to tylko niektóre punkty programu, w którym wzi´li udzia∏
pó∏finaliÊci Europejskiego Konkursu Kosmicznego – Odysseus II. G∏ównym celem konkursu
jest inspirowanie m∏odych ludzi i anga˝owanie
ich w badania kosmiczne. Dlaczego piszemy
o tym w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”? Konkurs odby∏ si´ w naszej dzielnicy,
w Business Institute przy ul. Trakt Lubelski.
Wawer mo˝e byç z tego dumny!
Uczestnicy konkursu sp´dzili w Warszawie
4 dni, uczàc si´ od siebie nawzajem, wymieniajàc si´ pomys∏ami i odwiedzajàc miejsca zwiàza-

ne z kosmosem. Ca∏e wydarzenie zorganizowa∏o
Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN.
W warszawskim pó∏finale konkursu wzi´li
udzia∏ uczestnicy z Polski, Litwy, ¸otwy, Francji
i Grecji wy∏onieni wczeÊniej w eliminacjach krajowych. Ich prace ocenia∏o jury sk∏adajàce si´
z profesorów i doktorów na co dzieƒ zajmujàcych si´ tematykà badaƒ kosmicznych.
Podczas warszawskich pó∏fina∏ów zaprezentowa∏y si´ dwie grupy wiekowe: Pioneers (14–19 lat)
oraz Explorers (17–22 lata). Zadaniem uczestników
by∏o opracowanie w∏asnego kosmicznego projektu
naukowego dotyczàcego jednego z zagadnieƒ
wyszczególnionych jako propozycje konkursowe.
WÊród Pionierów wygrali Maciej Ciszewski,
Cezary Troska oraz Piotr Moska z Wroc∏awia pre-

zentujàcy temat „Najwa˝niejsze nietechniczne
wyzwania d∏ugotrwa∏ych lotów kosmicznych”,
a wÊród Explorerów najlepsza okaza∏a si´ prezentacja Bart∏omieja Zi´tka oraz Dawida Przystupskiego „Sky is no limit” równie˝ z Wroc∏awia. Zwyci´zcy pó∏fina∏ów w nagrod´ otrzymajà
teleskopy oraz wyjazd na fina∏ konkursu do Tuluzy we Francji ju˝ w lipcu. Oprócz zwyci´zców do
fina∏u uda∏o si´ tak˝e dostaç laureatom drugiego
miejsca w kategorii Explorers, a sà nimi Clément
Chantebel oraz Léopold Comby z Francji.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i cieszymy si´, ˝e tak wysokie miejsca zaj´∏y polskie reprezentacje!
Marcin Nasi∏owski

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Konkurs na nazw´ klubu jazzowego rozstrzygni´ty!
Zakoƒczy∏ si´ konkurs na nazw´ nowego, autorskiego klubu jazzowego w podziemiach Hotelu Boss. G∏ównà nagrod´ w postaci 2-osobowych voucherów-zaproszeƒ na dowolny koncert
cyklu wieczorów jazzowych w podziemiach
Hotelu Boss otrzymajà panie:
Marta Rzepka oraz Ewa Lipiƒska. Nowy klub jazzowy b´dzie
nosi∏ nazw´ „Gary Guthman
Monday Jazz Club” i rozpocznie
swojà dzia∏alnoÊç 25 wrzeÊnia
o godz. 20.00.
Wieczory jazzowe odbywaç
si´ b´dà w ka˝dy poniedzia∏ek
od 20.00 do 23.00, a gospodarzem wieczorów b´dzie wspania∏y aran˝er i kompozytor,
jeden z najlepszych tr´baczy
Êwiata, od niedawna mieszkaniec Wawra – Gary Guthman.
Je˝eli projekt spotka si´ z akceptacjà publicznoÊci, to b´-
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Wyjàtkowà oryginalnoÊcià wykaza∏a si´ pani
Beata Mielczarek, proponujàc 20 nazw klubu,
a wÊród przys∏anych takie pere∏ki: TRÑBECZKA,
WAWERSKIE IMPROWIZACJE, JAZZBOSS,
STREFA DOBREJ MUZY, NIEGRZECZNE NUTKI,
S¸UCH ABSOLUTNY, DèWI¢CZNA PALETA czy
ZAKAZANY OWOC.
Pani Patrycja Grabowska równie˝ przes∏a∏a
nam ciekawà propozycj´ nazwy: JAZZON lub
JAZZIDWO.
Jedne z ostatnich propozycji nazwy klubu nades∏a∏y nam p. Marta Rzepka – GARY GUTHMAN JAZZ CLUB oraz p. Ewa Lipiƒska: GARY
GUTHMAN JAZZ CLUB, JAZZOWA PIWNICA,
BLUE VELVET, AKWARIUM czy te˝ PIWNICA
ZIELONEGO DELFINA.
Zapraszamy w ka˝dy poniedzia∏ek od 20.00
do 23.00 na koncerty jazzowe transmitowane
przez Radio JAZZ, gdzie dobrej muzyce towarzyszyç b´dzie dobry nastrój przy dobrym jedzeniu
i przy dobrych drinkach.
Jaros∏aw Drzewiecki

Konkurs S3KTOR 2016

Od 30 czerwca do 21 lipca mo˝na
g∏osowaç na najlepsze inicjatywy poP
zarzàdowe ubieg∏ego roku. Kampanie
A
spo∏eczne, projekty artystyczne, pikniki
T
R
rodzinne, wydarzenia kulturalne i sporO
towe – te wszystkie dzia∏ania realizoN
wane sà na co dzieƒ przez organizacje
A
T
pozarzàdowe. A˝ 42 ubieg∏oroczne inicjatywy zosta∏y rekomendowane do
nagrody g∏ównej w konkursie S3KTOR 2016.
Konkurs S3KTOR, organizowany przez Urzàd
m.st. Warszawy, to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podj´tych
przez organizacje pozarzàdowe. Przedsi´wzi´cie cieszy si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià wÊród
organizacji – do tej pory w szeÊciu edycjach
konkursu wzi´∏o udzia∏ blisko 800 inicjatyw.
W obecnej, siódmej edycji konkursu wprowadzono trzy nowe kategorie podstawowe, w których mo˝na zg∏aszaç inicjatywy. Sà to: „Aktywizujàcy”, „Nowatorski” oraz „Programowy”.
Dzi´ki nim w konkursie mo˝e wziàç udzia∏ praktycznie ka˝da organizacja dzia∏ajàca na rzecz
mieszkaƒców miasta.
Do tegorocznej edycji konkursu zg∏oszono
∏àcznie 64 inicjatywy, z czego 42 otrzyma∏y rekomendacj´. Najwi´cej zg∏oszeƒ nades∏ano
w kategorii: „Aktywizujàcy”. W kolejnym etapie
inicjatywy zostanà nominowane przez zespo∏y
robocze powo∏ane przez Pe∏nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi. W ich sk∏ad wchodzà
na zasadzie równej reprezentacji przedstawiciele Komisji Dialogu Spo∏ecznego, które dzia∏ajà
przy Biurach Urz´du m.st. Warszawy, oraz
przedstawiciele biur. Umo˝liwia to efektywnà

2

dziemy mieli w Wawrze kolejne, po Wawer Music
Festival, wydarzenie na skal´ europejskà.
W konkursie wielu mieszkaƒców zg∏osi∏o ciekawe propozycje zwiàzane z miejscem i charakterem klubu.
Pani Agnieszka Powirska
zaproponowa∏a nazw´ JAZZWAR, p. Wojciech Madejski –
JAZZJAMA, a p. Jerzy Morawski – ÂWIDERMAJER JAZZ. Pan
Wiktor Sosnowski zg∏osi∏ tytu∏
WARBOSS, a p. Izabela Piotrowska nawiàza∏a do g∏ównego bohatera klubu – GARY GUTHMAN MONDAY CLUB. Pan
Marek Tokarz zaproponowa∏
m.in. WAWER JAZZ CLUB oraz
WARWAWER JAZZ TEMPLE.
Pani Agnieszka Glinka zaprosi∏aby do klubu jazzowego
pod nazwà FANS FUN JAZZ,
a p. Pawe∏ Chmielewski do
klubu JAZZGOOD.

wspó∏prac´ osób ze Êrodowiska pozarzàdowego z urz´dnikami.
SpoÊród 9 inicjatyw, które zostanà nominowane przez zespo∏y robocze, Kapitu∏a Konkursu
S3KTOR 2016 wybierze zwyci´zców ka˝dej
z trzech kategorii. Laureata nagrody Za Ca∏okszta∏t Grand S3KTOR wybierze Warszawska Rada Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego. Zwyci´zca
otrzyma nagrod´ pieni´˝nà w wysokoÊci
15 000 z∏. RównoczeÊnie od 30 czerwca do
21 lipca trwa g∏osowanie mieszkaƒców. Ka˝da
osoba mo˝e oddaç swój g∏os na jednà z rekomendowanych inicjatyw za poÊrednictwem formularza na stronie urz´du: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2016/. Organizacja, która zbierze najwi´cej g∏osów, otrzyma Nagrod´
Mieszkaƒców.

Natomiast na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktors3ktor-2016/lista-rekomendowanych-inicjatyw mo˝na zapoznaç si´ z opisami wszystkich rekomendowanych inicjatyw.
G∏osowanie trwa tylko do 21 lipca!
Wojciech Pilich

Seniorzy Majà Talent – pierwsza
nagroda dla mieszkanki Wawra!
Dnia 28 czerwca 2017 r.
w siedzibie Bia∏o∏´ckiego
OÊrodka Kultury odby∏a si´
VI edycja Konkursu „Seniorzy
Majà Talent” pod patronatem
OPS i burmistrzów dzielnic Bia∏o∏´ka, Bielany, Rembertów,
ÂródmieÊcie, Ursynów, Wawer,
Weso∏a, ˚oliborz.
Mi∏ym wydarzeniem dla dzielnicy Wawer i Caritasu by∏o zaj´cie I miejsca w konkurencji teatr
i kabaret przez Krystyn´ Trybu∏´

– 78-letnià mieszkank´ dzielnicy Wawer. Jej wyst´p treÊcià nawiàzywa∏ do gminy Wawer i jej
150. rocznicy. Zwa˝ywszy na
ogólnie bardzo wysoki poziom
wyst´pów, pomys∏owoÊç i perfekcyjnoÊç wykonania, stanowi
to powa˝ne osiàgni´cie.
Pami´tajmy wi´c, ˝e niezale˝nie od wieku jest zawsze czas
na sukces.
Marzena Bigaj
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Nowe miejsca parkingowe przy stacji w Miedzeszynie
wego (Miedzeszyn) i powi´kszenie ju˝ istniejàcych (Weso∏a i Wola Grzybowska) parkingów tymczasowych. Zwi´kszy si´ tak˝e liczba stojaków na
rowery, które dodatkowo zostanà zabudowane
wiatami. Te inwestycje majà przyczyniç si´ do rozwiàzania problemów osób, które na co dzieƒ doje˝d˝ajà we w∏asnym zakresie do stacji kolejowych, a nast´pnie przesiadajà si´ do pociàgów.

Wykonawca przygotuje wst´pnà koncepcj´
architektonicznà, uwzgl´dniajàcà uk∏ad drogowy na terenie parkingów i powiàzania z istniejàcymi ulicami. Firma Meritum Projekt z Katowic
na realizacj´ zadania b´dzie mia∏a 120 dni od
podpisania umowy.

Wakacje 2017: Ferio po sàsiedzku

pierwsze – warsztaty kulinarne – Fabryka burgerów z 7street. To warsztaty, na których dzieci wystàpià w roli mistrzów kuchni i kreatorów
kolorowych burgerów. Ta cenna umiej´tnoÊç kulinarna niewàtpliwie przyda si´ podczas organizacji przyj´cia urodzinowego, a tak˝e pozwoli
zab∏ysnàç w czasie grillowania – rodzinnego albo sàsiedzkiego!
Spotkajmy si´ przy stole w Pokoju Sàsiedzkim!
Âledê nas na Facebooku: FB/feriowawer/ i zapisz si´ na wydarzenia!

Kreatywnie, smacznie i sàsiedzko – tak zapowiadajà si´ wakacje w Ferio Wawer.
8 lipca w Ferio pojawi si´ Pokój Sàsiedzki,
specjalnie zaaran˝owana przestrzeƒ przeznaczona na wspólne dzia∏ania. W wybrane wakacyjne soboty odb´dà si´ tam warsztaty dla
dzieci i spotkania, a w ciàgu ca∏ego tygodnia
b´dzie mo˝na wymieniç z sàsiadami ksià˝ki,
roÊliny doniczkowe i umiej´tnoÊci.
Pokój Sàsiedzki to miejsce, gdzie nie tylko
mo˝na odetchnàç po zakupach, ale tak˝e sp´dziç
czas, jednoczeÊnie integrujàc si´ z sàsiadami.
W pokoju stanie rega∏ – wymiennik ksià˝ek, na
którym mieszkaƒcy b´dà mogli zostawiç przeczytane ksià˝ki i zabraç te, które sà dla nich interesujàce. To samo z roÊlinami – pozostawione
doniczki lub sadzonki mogà s∏u˝yç innym, a jeÊli
ktoÊ chce oddaç wyhodowane kwiatki – równie˝
b´dzie móg∏ to zrobiç.

– Chcemy, by Ferio by∏o nie tylko miejscem
robienia zakupów i szybkich spotkaƒ, ale równie˝ nawiàzywania relacji. Idea Pokoju Sàsiedzkiego opiera si´ na wymianie, spotkaniach i po
prostu – poznawaniu swoich sàsiadów – mówi
Katarzyna Kucyba∏a, Shopping Centre Manager, Ferio Wawer.
Poza ksià˝kami i roÊlinami doniczkowymi, wymieniç mo˝na umiej´tnoÊci. Na specjalnej tablicy ka˝dy b´dzie móg∏ zamieÊciç swojà ofert´
i poszukaç interesujàcej us∏ugi. W ten sposób ma
rozwinàç si´ lokalna wspó∏praca oraz pomoc sàsiedzka. W ciàgu tygodnia miejsce b´dzie s∏u˝yç
coworkingowi. Przy stole mo˝na b´dzie bowiem
popracowaç (jest dost´p do Wi-Fi) lub zorganizowaç spotkanie.
W wybrane soboty: 8 i 22 lipca oraz 19
i 26 sierpnia na terenie Pokoju Sàsiedzkiego odb´dà si´ warsztaty dla dzieci i m∏odzie˝y. Jako

Pos∏uchaç i pogadaç! W kaWAWERni
Wawerskie Centrum Kultury, realizujàc program wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, w marcu tego roku uruchomi∏o kaWAWERni´, czyli przestrzeƒ do spotkaƒ, wymiany poglàdów na temat aktywnoÊci spo∏ecznej
i obywatelskiej, partnerskiej wspó∏pracy.
Takie w∏aÊnie spotkania – spotkania typu
„kawiarnia obywatelska” – odbywajà si´
w ostatni czwartek miesiàca w Wawerskiej Strefie Kultury – filii Wawerskiego Centrum Kultury
przy ul. ˚egaƒskiej 1a. Uczestnicy kaWAWERni
sà jej wspó∏twórcami, w toku rozmów i dyskusji
wy∏ania si´ temat kolejnego spotkania.
W kaWAWERni dotychczas s∏uchaliÊmy wyk∏adów ekspertów, badaczy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. DyskutowaliÊmy ze specjalistami na
tematy wa˝ne dla lokalnej spo∏ecznoÊci i po prostu rozmawialiÊmy przy kawie z poznanymi
w kaWAWERni przedstawicielami organizacji
pozarzàdowych i spo∏ecznikami.
Wyk∏ad inaugurujàcy cykl spotkaƒ wawerskiej
kawiarni obywatelskiej odby∏ si´ 30 marca i nosi∏ tytu∏ „Wspó∏czesne problemy w historycznych
szatach, czyli po co sà organizacje pozarzàdowe?”. Wyg∏osi∏ go Piotr Fràczak, wspó∏twórca
i animator ruchu organizacji pozarzàdowych
w Polsce; prezes Stowarzyszenia Dialog Spo∏eczwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zarzàd Transportu Miejskiego

Centrum Handlowe FERIO WAWER
ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4
04-760 Warszawa (Wawer)
tel. +48 22 205 81 01

Warszawy. Uczestnicy spotkania zapoznali si´
z metodà Design Thinking (projektowania myÊlenia), która daje narz´dzia u∏atwiajàce poznawanie swoich zasobów oraz pomagajàce w skutecznym dotarciu do odbiorców z màdrze zaprojektowanà wspólnà ofertà.
Ostatnie przed wakacjami, czerwcowe spotkanie pt. „TWÓJ PROJEKT W MEDIACH” dotyczy∏o tego, jak zainteresowaç pras´, radio i telewizj´ swoimi dzia∏aniami. Spotkanie prowadzi∏a
dziennikarka Agnieszka Jas-Bitner, reporterka
Radia Eska, autorka bloga DzieƒDobryWawer.
pl. Od niedawna mieszkanka Wawra.
Dyskusje w kaWAWERni b´dà kontynuowane.
Ju˝ teraz zapraszamy do Wawerskiego Centrum
Kultury filia Wawerska Strefa Kultury na spotkanie, które odb´dzie si´ 31 sierpnia o godz. 18.30.
B´dzie mo˝na POS¸UCHAå I POGADAå!

ny, cz∏onek Rady Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego i Komitetu Umowy Partnerstwa, autor publikacji „W poszukiwaniu tradycji – dwa dwudziestolecia pozarzàdowych inspiracji”. Drugie spotkanie kaWAWERni by∏o kontynuacjà rozwa˝aƒ
na temat sensu, celu i sposobu dzia∏ania organizacji pozarzàdowych. 27 kwietnia na spotkaniu
pt. „RZEPKA DLA KA˚DEGO, czyli organizacje
pozarzàdowe: konkurencja czy wspólne dzia∏anie” Piotr Fràczak mówi∏ o korzyÊciach, ale i trudnoÊciach we wspó∏pracy mi´dzy organizacjami.
Zgodnie z ideà kaWAWERni, z dyskusji o tym,
czy udaje si´ wspólnie dzia∏aç, wyniknà∏ temat
kolejnego spotkania, czyli „Jak, dla kogo i po co
budowaç koalicje?”. Warsztaty „Design Thinking
jako narz´dzie wspierajàce organizacje pozarzàdowe” poprowadzi∏a Katarzyna Górkiewicz –
Katarzyna Sacha-Firlàg
trenerka i autorka materia∏ów edukacyjnych,
Wawerskie Centrum Kultury
zwiàzana z Centrum
REKL AMA
Edukacji Obywatelskiej i Fundacjà Szko∏a
Us∏ugi hydrauliczne
z Klasà, cz∏onkini Rady
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
Programowej
Warkanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
szawskiego Programu
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
Edukacji Kulturalnej
- uprawnienia budowlane i gazowe
oraz prezydium Komisji Dialogu Spo∏ecznetel. 694-747-213
go ds. Edukacji m.st.
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Zarzàd Transportu Miejskiego rozstrzygnà∏
przetarg i podpisa∏ umow´ z wykonawcà na
opracowanie koncepcji dla tymczasowych
parkingów, zlokalizowanych przy trzech warszawskich stacjach kolejowych: Miedzeszyn,
Weso∏a i Wola Grzybowska.
W ramach wspó∏pracy pomi´dzy ZTM i PKP Polskie Linie Kolejowe planowana jest budowa no-
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Najlepsza ósemka i debiut w Top 10
Dru˝yna m∏odzików Uczniowskiego Klub Tenisowego RadoÊç 90 wystàpi w finale Dru˝ynowych Mistrzostw Polski. Zawodnicy z Warszawy
b´dà walczyç o medale w gronie oÊmiu najlepszych ekip w kraju.
W finale konferencji wschodniej 14-latkowie
z RadoÊci, grajàcy w sk∏adzie Juliusz Herok, Jakub
Tomczyk, Ignacy Skar˝yƒski, Oskar Karos i wypo˝yczony z Klubu Miedzeszyn Jurek Ohme, pokonali 6:0 Fundacj´ Eurotenis z ¸odzi. Fina∏y odb´dà si´ we wrzeÊniu, wi´c m∏odzi tenisiÊci b´dà
mieli jeszcze troch´ czasu, ˝eby doszlifowaç form´ m.in. podczas obozów w Szczyrku i Mi´tnem.

Indywidualnie kolejne dobre wyst´py zanotowa∏
Julek Herok. Okaza∏ si´ bezkonkurencyjny w ZamoÊciu, gdzie w turnieju rangi OTK Super Seria do lat
14 zwyci´˝y∏ zarówno w singlu, jak i deblu. W pó∏finale gry pojedynczej Julek po pe∏nym zwrotów akcji
meczu okaza∏ si´ lepszy od swojego partnera deblowego Micha∏a Dójczyƒskiego (MKT ¸ódê). W decydujàcym pojedynku tenisista z „RadoÊci” po zaci´tym dwusetowym spotkaniu pokona∏ Jana Kopcika
(KS Górnik Bytom). W finale debla Julek i Micha∏
wygrali z Jankiem Kopcikiem i Adamem Kuligiem.
Julek od poczàtku roku prezentuje bardzo wysokà i stabilnà form´, dzi´ki czemu jeszcze przed
ka 2009, ich dwa lata
m∏odsi koledzy z rocznika 2007 wygrali turniej
B∏yskawica Cup, a tak˝e rozegrali derby dzielnicy z Victorià Zerzeƒ.
Derby podobnie jak poprzednie spotkanie (17:1
dla Zwaru) zakoƒczy∏y si´ pewnym i bezdyskusyj-

AktualnoÊci z KS ZWAR
Za nami kolejny sezon. Jak to zwykle bywa,
by∏y momenty wielkiej radoÊci i ogromnego
smutku, czyli wszystko to, za co kochamy pi∏k´
no˝nà. Podsumowujàc nasze ligowe zmagania,
trzeba na wst´pie podkreÊliç, ˝e znakomita
wi´kszoÊç naszych dru˝yn utrzyma∏a si´
w pierwszych ligach, czyli na jesieni nadal b´dà
wyst´powaç w najwy˝szych klasach rozgrywkowych w swoich kategoriach wiekowych. Mowa
tutaj o rocznikach 2002, 2004, 2006 i 2007.
Wielkie brawa dla naszych Zwarowców!
Warto te˝ podkreÊliç sukces m∏odszych roczników, bowiem rocznik 2008 uzyska∏ awans do
pierwszej ligi, natomiast rocznik 2009 pierwszà
lig´ wygra∏! Gratulujemy! To ogromny sukces
naszego Klubu, posiadaç tak wiele dru˝yn na
najwy˝szych szczeblach, gdzie rywalizujemy
z najlepszymi dru˝ynami na Mazowszu.
Zanim rozpocz´∏y si´ wakacje, mieliÊmy kilka
wydarzeƒ, o których warto wspomnieç. Oprócz
wygrania pierwszej ligi przez ch∏opców z roczni-

nym zwyci´stwem naszej dru˝yny. Tym razem na
stadionie Victorii Zerzeƒ ZWAR wygra∏ 11:0!
Warto te˝ dodaç, ˝e oba roczniki reprezentowa∏y KS ZWAR podczas fina∏ów Klubowych Mistrzostw Polski odbywajàcych si´ na poczàtku

Projekt CAMPY
Rozpocz´∏y si´ wakacje i wystartowa∏y sportowe campy w Breaku. Jak co roku koordynatorem
akcji jest Pawe∏ Caruk – doÊwiadczony trener BK,
by∏y zawodnik, spec od serwisu rakiet, najlepszy
organizator tenisowych urodzinek we wszechÊwiecie, a prywatnie odpowiedzialny tata Jasia
i Stasia oraz mój najg∏oÊniejszy, najweselszy brat
i szalony, zaskakujàcy partner deblowy. Campy,
które organizuje, sà takie jak on sam – ró˝nokolorowe, ciekawe, radosne i ogólnie fantastyczne.
Dzieje si´ mnóstwo: dzieciaki grajà w tenisa, kosza, pi∏k´ r´cznà, bilard, ping-ponga, hokeja,

Basenowe szaleƒstwa, camp nr 1

cymbergaja, minigolfa, kr´gle. Majà do dyspozycji mega tyrolk´, Êciank´ wspinaczkowà, basen,

wakacjami po raz pierwszy w karierze awansowa∏ do grona dziesi´ciu najlepszych m∏odzików
w kraju wed∏ug rankingu Polskiego Zwiàzku Tenisowego.
Anna Niemiec
czerwca na stadionie Legii Warszawa. To by∏o
ogromne prze˝ycie i docenienie fantastycznych
eliminacji w naszym wykonaniu. Wspomnienia
naszym zawodnikom zostanà na ca∏e ˝ycie.
Zaraz po zakoƒczeniu sezonu i roku szkolnego
nasza najm∏odsza ligowa grupa wyjecha∏a na obóz
do M∏awy. W tym samym terminie odbywa∏ si´
obóz przeznaczony dla wszystkich bramkarzy KS ZWAR. Jak na ka˝dym obozie nie zabrak∏o wspania∏ej zabawy i ci´˝kiej pracy.
Oprócz tego przez ca∏y lipiec prowadzone sà w naszym Klubie pó∏kolonie
pi∏karskie, w których uczestniczà zarówno nasi zawodnicy, jak i dzieci nie trenujàce na co dzieƒ w KS ZWAR.
Starsze grupy ju˝ na poczàtku sierpnia
ruszajà do nadmorskiego Niechorza, aby
tam w komfortowych warunkach przygotowywaç si´ do startu nowych rozgrywek.
Na razie wszyscy cieszymy si´ z wakacji
i w imieniu ca∏ego Klubu Sportowego ZWAR ˝yczymy udanych wyjazdów i wspania∏ego wypoczynku!
KS ZWAR
chillout zone oraz pyszne jedzonko domowe.
I tak si´ b´dzie dzia∏o przez ca∏e wakacje.
Rok szkolny 2017/2018 chcemy przywitaç rodzinnym turniejem tenisowym „Micha∏ufka”.
Z wszystkimi ch´tnymi do gry oraz kibicowania
widzimy si´ 30 wrzeÊnia na kortach klubu BREAK.
Szczegó∏y dotyczàce zg∏oszeƒ na stronie www.tenisbreak.pl i na Facebooku Break Klub Tenisowy.
Pragniemy równie˝ zaprosiç dzieci, m∏odzie˝
i doros∏ych na akcj´ „Korty otwarte dla wszystkich” w niedziel´ 10 wrzeÊnia. Tego dnia korty
w naszym klubie b´dà bezp∏atnie dost´pne dla
wszystkich amatorów tenisa.
Magda Szmyd
fot. Pawe∏ Caruk

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.
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Co s∏ychaç u Assunty?
Grupa Teatralna Assunta dzia∏ajàca przy Zespole Szkó∏ nr 120 znalaz∏a si´ wÊród 5 zespo∏ów zaproszonych na M∏odzie˝owe Spotkania
Teatralne w Teatrze Studio. Podczas tego wydarzenia prezentujà si´ najlepsze warszawskie
m∏odzie˝owe zespo∏y teatralne, zdobywcy presti˝owych nagród na najwa˝niejszych sto∏ecznych i ogólnopolskich festiwalach i przeglàdach
ruchu amatorskiego. Grupa Teatralna Assunta
zaprezentowa∏a spektakl „Brzydkie królewiàtko”. M∏odych aktorów oceniali eksperci: teatrolog Lech Âliwonik oraz aktorka Karolina Gruszka,
którzy udzielili zespo∏owi wielu cennych rad.
PodkreÊlili oni doskona∏e przygotowanie techniczne grupy oraz umiej´tnoÊci aktorskie m∏odzie˝y. Assunta zosta∏a wyró˝niona za wiarygodnoÊç i umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej. W M∏o-

To nie koniec dobrych wieÊci z Assunty! Z ogromnà radoÊcià informujemy, ˝e Julia Jewszel, aktorka GT Assunta dzia∏ajàcej pod opiekà artystycznà
Moniki Rokickiej, zakwalifikowa∏a si´ do mi´dzynarodowego projektu teatralnego „Here.
I. Stand”. W ramach projektu
18 m∏odych ludzi w wieku
15–19 lat pojedzie wspólnie
do Warszawy, Sankt Petersburga i Berlina i przygotuje sztuk´
teatralnà pod opiekà znanej
pedago˝ki teatralnej Uty Plate.
Premiera spektaklu odb´dzie
si´ 31 paêdziernika w Deutsches Theater w Berlinie.

dzie˝owych Spotkaniach Teatralnych Wawer by∏ reprezentowany po raz drugi
przez grup´ prowadzonà
przez Monik´ Rokickà –
polonistk´, re˝yserk´ i instruktork´ teatralnà. Przypomnijmy – w zesz∏ym roku
na deskach Teatru Studio
wyst´powa∏ Teatr Ani Pó∏ ze
spektaklem „Show” zrealizowanym we wspó∏pracy
z Wawerskim Centrum Kultury w ramach Funduszu
Animacji Kultury i nagrodzonym Warszawskà Nagrodà Edukacji Kulturalnej.

Grupa Teatralna Assunta

zorganizowanym w ramach akcji Julia Dziadak,
uczennica z kl. 2a, zdoby∏a pierwsze miejsce spoÊród tysiàca nades∏anych prac.
W Rowerowym Maju brali udzia∏ nie tylko
uczniowie, ale te˝ kadra nauczycielska i pracownicy szko∏y. Koordynatorem akcji w szkole by∏a pani
Justyna Prejs. Mamy nadziej´, ˝e duch aktywnego
wypoczynku zostanie z nami na sta∏e. Wszystkim
uczniom bardzo dzi´kujemy za zaanga˝owanie
i wspania∏à zabaw´.
Justyna Prejs

Rowerowy maj w SP 124
Ponad 43 tysiàce uczniów z 83 sto∏ecznych
szkó∏ podstawowych wzi´∏o udzia∏ w drugiej ods∏onie warszawskiego Rowerowego Maja. Szko∏a
Podstawowa nr 124 zaj´∏a 1 miejsce w dzielnicy
Wawer i 17 miejsce wÊród wszystkich startujàcych
szkó∏ z ca∏ej Warszawy. Najlepsza klasa w dzielnicy Wawer, klasa 2c, otrzyma∏a w ramach nagrody
bilety do Teatru Guliwer. W konkursie plastycznym
REKL AMA

SZKÓŁKA PIŁKARSKA ZWAR
I PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE OGŁASZAJÑ

WIELKI NABÓR DZIECI
Z ROCZNIKÓW OD 2006 DO 2013

Nabór odb´dzie si´
11.09.2017 (poniedziałek)
od godziny 17.00 do 20.00
w klubie przy ulicy
Po˝aryskiego 10.
Serdecznie zapraszamy!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wyraê siebie – uwiecznimy to na zdj´ciach!
JeÊli kiedykolwiek marzy∏a Ci si´
sesja fotograficzna, w czasie której
staniesz si´ kimÊ innym ni˝ na co
dzieƒ, a zawodowy fotograf z wyczuciem i znawstwem uchwyci to
Twoje nowe oblicze, to w∏aÊnie
mo˝e si´ spe∏niç Twoje marzenie!
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i fotograf Wojciech Kurek zapraszajà do udzia∏u w portretowym konkursie fotograficznym. Opisz nam swój pomys∏ na portretowà stylizacj´, dorzuç do opisu jedno swoje
najzwyklejsze zdj´cie. Redakcyjne jury wybierze 7 najciekawszych pomys∏ów i nagrodzi je realizacjà takiej sesji. Zapewniamy fotografa, studio, a po sesji oczywiÊcie otrzy-

macie zdj´cia. Po Waszej stronie le˝y przygotowanie stroju, fryzury i makija˝u do
Waszej stylizacji, ale czy˝ nie to jest najbardziej ekscytujàcà cz´Êcià konkursu? :-)
Uwaga! Do wzi´cia udzia∏u w konkursie
niezb´dne jest zapoznanie si´ z pe∏nym re-

gulaminem konkursu, dost´pnym tutaj:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n
/10936 i pisemne wyra˝enie zgody na jego
postanowienia (zg∏oszenia bez takiego pisma nie zostanà przyj´te). W regulaminie
znajdziecie te˝ szczegó∏owe wytyczne, pomocne w przygotowaniu swojego zg∏oszenia i przygotowaniu si´ do sesji. Zg∏oszenia
przyjmujemy pod adresem mailowym:
redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pocztà na adres: ul. Zwyci´zców 20
lok. 2, 03-938 Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs portretowy”, do 20 sierpnia
2017 r. (decyduje data wp∏yni´cia do redakcji).
Redakcja (www.wiadomoscisasiedzkie.pl)
Kurek Foto (www.kurekfoto.pl)

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Eugeniusz Âliwiƒski – skromny dentysta z falenickiej
przychodni – ocala∏y z piek∏a Mauthausen-Ebensee
Ostatnio nasili∏a si´ w zawielka gehenna, by∏em kilkakrotchodnich mediach kampania
nie przes∏uchiwany w Alei Szucha
oskar˝eƒ o istnienie rzekomych
gdzie bito mnie i zmuszano do
„polskich obozów Êmierci”
zeznaƒ, których nigdy nie udzieliw czasie ostatniej wojny. G∏oÊna
∏em”. Po trzech miesiàcach ci´˝te˝ sta∏a si´ sprawa zacierania
kiego Êledztwa zosta∏ skazany na
przez w∏adze austriackie Êladów
pobyt w obozie koncentracyjpo sieci dawnych niemieckich
nym. Wpisano go w transport
obozów koncentracyjnych z lat
grupy ok. 1500 wi´êniów (w tym
II wojny Êwiatowej, po∏o˝onych
tak˝e kobiet z oddzia∏u damskiew Republice Austrii – KL Maugo, tzw. „Serbii”) i przewieziono
thausen, Gusen I, II i III oraz
do KL OÊwi´cim (Auschwitz).
Ebensee. Warto przypomnieç
5 wrzeÊnia 1943 wytatuowano
losy jednego z wi´êniów tego
mu tam obozowy nr 156 460 Pol
piek∏a, b´dàcego póêniej miesz- Zdj´cie Eugeniusza Âliwiƒskiego (oznaczano tak wi´êniów polikaƒcem Miedzeszyna.
tycznych, przewa˝nie Polaków).
z lat m∏odosci.
Eugeniusz Âliwiƒski urodzi∏ si´
Nast´pnie skierowano go do
Fot. ze zbiorów autora
22 lutego 1922 roku jako syn
znacznie ci´˝szego obozu KL MauStanis∏awa i Janiny Danielak w Soko∏owie Podlathausen-Gusen, gdzie od 6 paêdziernika 1943 r.
skim. Ucz´szcza∏ tam do szko∏y i by∏ aktywnym
przebywa∏ w ró˝nych komandach pod numerem
harcerzem w ZHP, do wybuchu wojny uda∏o mu
39 347 (od 12 paêdz. by∏ wi´êniem komanda
si´ ukoƒczyç 4 klasy gimnazjum salezjaƒskiego.
Schlier Redl-Zipf). Od 4 marca 1944 r. przebywa∏
Jego trzy lata starszy brat, Mieczys∏aw, ochotnik
w jego filii Mauthausen-Ebensee. W obozach
w Wojsku Polskim, absolwent Szko∏y PodchoràMauthausen podstawowym celem by∏o planowe
˝ych w 24 pu∏ku piechoty w ¸ucku, walczy∏ we
niszczenie kierowanej tu polskiej inteligencji, nazywrzeÊniu 1939 r. i po powrocie do domu od razu
wano t´ fabryk´ Êmierci „drugim Katyniem”. Wi´êzaczà∏ robot´ konspiracyjnà. Zginà∏ w sierpniu
niowie gin´li przez prac´ ponad si∏y w kamienio∏o1944 r. jako por. „Witold”, ˝o∏nierz III batalionu
mach i w zak∏adach zbrojeniowych (m.in. firm
32 pu∏ku piechoty AK w walce o W´grów
Bayer, Heinkel, Messerschmitt, Steyr-Daimler-Puch,
Eugeniusz poszed∏ jego drogà i od 1941 r. pod
Accumulatoren-Fabrik AFA). Traktowano ich te˝
ps. „Zawieja” nale˝a∏ do Zwiàzku Walki Zbrojnej.
eksperymentami personelu „medycznego”, rzekoWzià∏ udzia∏ w kilku akcjach zbrojnych, w tym
mych „lekarzy” z SS. Eugeniusz Âliwiƒski takiemu
w odbiciu wi´êniów. 23 czerwca 1943 r. podczas
procederowi tak˝e zosta∏ poddany. Warunki by∏y
odwiedzin u rodziców zosta∏ aresztowany przez
straszne, nie by∏o podstawowych medykamentów
Gestapo w Soko∏owie Podlaskim, skàd po wst´p– rany opatrywano workami po cemencie, genenych przes∏uchaniach przewieziony zosta∏ do
ralnie obozy okreÊlano jako MORDhausen. Eugewi´zienia „Pawiak” w Warszawie. By∏a to „jedna
niuszowi uda∏o si´ prze˝yç dzi´ki rosyjskiemu fel-
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czerowi, który wskaza∏ mu sposób na unikni´cie
Êmierci od wodnej puchliny, przez picie zawczasu
du˝ych iloÊci wody. Rok wczeÊniej w lipcu 1942 r.
nie uda∏o si´ uniknàç tam Êmierci mojemu 23-letniemu wujkowi, Stanis∏awowi Bielani, tak˝e
mieszkaƒcowi Soko∏owa Podlaskiego.
6 maja 1945 r., tu˝ przed wysadzeniem tuneli,
do których miano zap´dziç wi´êniów, obóz zosta∏
zaj´ty przez oddzia∏y amerykaƒskie, Eugeniusz Âliwiƒski wa˝y∏ wtedy 39 kilogramów. Po nabraniu
si∏ wróci∏ do Polski we wrzeÊniu 1945 r. W latach
1946–1952 studiowa∏ na Akademii Medycznej
w Warszawie, gdzie w 1952 roku zdoby∏ dyplom
lekarza stomatologa. Na studiach pozna∏ swojà
przysz∏à ma∏˝onk´. Nakazem pracy skierowano go
na Lubelszczyzn´ do objazdowej praktyki stomatologicznej. Pracowa∏ potem przez 30 lat – tak˝e na
emeryturze – w Przychodni Rejonowej w Falenicy
przy ul. Patriotów, jako dobrze znany dentysta,
najbardziej ceniony za rewelacyjne rwanie z´bów
„bez bólu”. Mieszka∏ w miedzeszyƒskim „Êwidermajerze”. Od 1980 roku by∏ w falenickim kole
zwiàzku kombatantów – ZBOWiD. Eugeniusz
Âliwiƒski zmar∏ nied∏ugo po zaprzestaniu pracy
zawodowej w 2007 r. i pochowano go na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach.
Obecnie dom ma∏˝eƒstwa Âliwiƒskich zbli˝a si´
do swego koƒca, przeznaczony jest bowiem do
rozbiórki pod w´ze∏ budowanej Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy. Niech ten tekst b´dzie
skromnym ho∏dem dla doktora Âliwiƒskiego...
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Informacje, propozycje i sugestie:
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359
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Do zobaczenia na Stacji!
Jak zapewne zorientowali si´ nawet najbardziej zapracowani
z naszych czytelników – wakacje rozkr´ci∏y si´ ju˝ na dobre! My,
jak co roku, lipiec i sierpieƒ sp´dzamy w kinie, wynajdujàc dla
Was najciekawsze nowoÊci oraz przypominajàc najlepsze filmy
minionego zimowo-wiosennego sezonu.
OczywiÊcie szczególnymi adresatami repertuaru letniego sà
dzieci. To dla nich przygotowaliÊmy zestaw szeÊciu premierowych
filmów oraz – co jest nowoÊcià – artystyczne pó∏kolonie! Przez
ca∏e wakacje odb´dà si´ 4 turnusy poÊwi´cone animacji, fotografii i muzyce. Ka˝dy mo˝e wybraç coÊ dla siebie, a raczej dla swojego dziecka. Ju˝ 14 lipca zadebiutuje na ekranie „Rock Dog”,
czyli opowieÊç o psie pasterskim imieniem Bono, który marzy
o zostaniu gwiazdà rocka. Wyrusza wi´c do miasta, by znaleêç
mentora i rozpoczàç karier´, ale plany spróbuje mu pokrzy˝owaç
gang wilków, chcàcych ostatecznie rozprawiç si´ z psami paster-

skimi. B´dzie g∏oÊno, muzycznie i zabawnie! To samo mo˝na powiedzieç o kolejnej premierze, bo ju˝ 28 lipca na nasz ekran
wkroczy „Ma∏a wielka stopa”. I mamy nadziej´, ˝e nasze p∏ótno
wytrzyma takà dawk´ przygody.
A co dla doros∏ych? Królowaç b´dà przede wszystkim komedie. Od 7 lipca rozÊmiesza nas najnowszy filmy Juliusza Machulskiego „Volta”. Re˝yser nawiàzuje do swojego hitu „Vinci” i po
raz kolejny udowadnia, ˝e nie ma sobie równych wÊród twórców
komedii kryminalnych.
Od 21 lipca do „Volty” do∏àcza francuska komedia „Czym chata
bogata”, w której poczytny autor, by udowodniç swe racje w programie TV, zaprasza na antenie do swojej posiad∏oÊci Romów. Jego
dobre samopoczucie nieco komplikuje fakt, ˝e z lekkomyÊlnego zaproszenia postanowi∏a skorzystaç liczna romska rodzina w swoim
camperze... Komediowà trylogi´ zamyka „M´˝czyzna imieniem
Ove” – szwedzki film porównywany do „Gran Torino” Eastwooda.
Udanych wakacji, tak˝e na Stacji!
Jacek WiÊnicki

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
LIPIEC – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ANIN

FILIA ZASTÓW

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

26 sierpnia / sobota / godz. 16.00
Podwieczorek z Krzysztofem Dzikowskim. Po ubieg∏orocznym sukcesie podwieczorku literackiego zorganizowanego w ogrodzie filii Anin Wawerskiego Centrum
Kultury rusza jego kolejna ods∏ona. W 2016 roku goÊciem honorowym by∏a znana aniƒska pisarka, Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk, która przenios∏a widzów
w Êwiat bestsellerowej sagi „Cukiernia pod Amorem”.
W tym roku w Êwiat polskiej muzyki wprowadzi
nas Krzysztof Dzikowski, tak˝e mieszkaniec Anina, autor najpopularniejszych przebojów polskiej muzyki
rozrywkowej z lat 60. i 70. Nie zabraknie wyst´pów
gwiazd (m.in. Tadeusza Drozdy i Ewy Kukliƒskiej),
konkursów i wspólnego Êpiewania.
Organizatorzy zach´cajà do przybycia w strojach inspirowanych modà tamtych lat. Na najciekawiej ubranych goÊci czekajà nagrody!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
10–27 lipca / godz. 10.00–15.00
AKCJA „LATO W MIEÂCIE”. Warsztaty teatralno-plastyczne, muzyczno-plastyczne, przyrodnicze, wokalno-plastyczne, rytmiczno-plastyczne dla grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych.
28 lipca / piàtek / godz. 10.00-13.00
PRZYGODA, PRZYGODA, KA˚DEJ CHWILI SZKODA.
Zakoƒczenie akcji „Lato w mieÊcie”. W programie:
warsztaty plastyczne, zabawa taneczna na Êwie˝ym
powietrzu, pocz´stunek. Wst´p wolny.
28 lipca / piàtek / godz. 14.00
BAJKA O LENIWYM KRÓLU – przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Dur-Moll z Warszawy.
Wst´p wolny.

17–28 lipca / godz. 10.00–15.00
AKCJA „LATO W MIEÂCIE”.
17–21 lipca / godz. 11.00–14.00
PODRÓ˚E Z PANEM KLEKSEM – WAKACYJNE
WARSZTATY. Kreatywne dzia∏ania, w których plastyka przeplata si´ z zabawà ruchowà. Dzia∏ania plastyczne (malowanie kamieni, tworzenie totemów, masek) b´dà inspirowane podró˝owaniem. Warsztaty
poprowadzi Ma∏gorzata Bockenheim, pedagog, artysta scenograf.
17–21 lipca / godz. 15.00–17.00
TEATRZYK Z PUDE¸KA – WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE. Uczestnicy warsztatów tworzà swój
w∏asny teatr. Warsztaty poprowadzi Ma∏gorzata Bockenheim, pedagog, artysta scenograf.
24–28 lipca / godz. 11.00–14.00
P¢DZLEM I MUZYKÑ MALOWANE – WARSZTATY PLASTYCZNO-MUZYCZNE – uczestnicy
warsztatów przy dêwi´kach muzyki p∏ynàcej z ró˝nych instrumentów wykonajà prace plastyczne.
Ró˝norodnoÊç muzyki pobudzi ich wyobraêni´ plastycznà do stworzenia prac w wielu technikach.
Warsztaty poprowadzà: Ma∏gorzata Szybiƒska
– pedagog, artysta plastyk i muzycy Benedykt Rokicki i Agata P∏ocka.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
15 lipca / sobota / godz. 10.00-14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – LATAWCE. Cykliczne spotkania dla rodzin z dzieçmi w wieku
wczesnoszkolnym. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4, wst´p wolny.

18 lipca / wtorek / godz. 19.00
MORE – prezentacja Ramony Nagabczyƒskiej.
Wykorzystujàc idee realizmu eksperymentalnego, MORE zak∏ada eksperymentowanie z potencjalnoÊcià cia∏a
i myÊli, a to˝samoÊç traktuje jako konstrukt o p∏ynnych
i negocjowalnych granicach. G∏ównymi narz´dziami
wytwarzania materia∏u choreograficznego b´dà wi´c
fantazja, modyfikacja, subwersywne przekraczanie istniejàcych porzàdków i proponowanie nowych.
ORGANIZACJE POZARZÑDOWE I ZAJ¢CIA CYKLICZNE
FUNDACJA RADOÂå DLA LUDZI
sala 119, 2 pi´tro
info@radoscdlaludzi.pl, www.radoscdlaludzi.pl
Bezp∏atne zaj´cia z angielskiego – terminy u organizatora.
WARSZAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
sala 101, 2 pi´tro, wakt@wp.pl, www.wakt.pl
Program 50 + – dla osób powy˝ej pi´çdziesiàtego
roku ˝ycia, uruchamiajàcy fizycznie, sportowo i intelektualnie oraz integrujàcy. Czwartki / godz.
19.00–20.30 / zaj´cia bezp∏atne, program dofinansowany przez PZK.
Zaj´cia biegowe – biegi prze∏ajowe po Êcie˝kach
biegowych w dzielnicy Wawer / soboty / godz.
11.00–12.00.
Zaj´cia karate tradycyjnego / od poniedzia∏ku do
niedzieli / godz. 17.00–22.00 / ró˝ne grupy wiekowe.
Zaj´cia korekcyjne z elementami karate tradycyjnego dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi /
poniedzia∏ki, Êrody / godz. 18.00–19.00.
SIEMIANKOWO
– sale na parterze, siemiankowo@wp.pl
Zaj´cia recyclingowe / 4 lipca / godz. 18.00 /
wst´p wolny
Zaj´cia dla dzieci w wieku 6–10 lat. Konieczne zapisy
– liczba miejsc ograniczona.

WCK
Pe∏ny program wydarzeƒ
oraz propozycje zaj´ç cyklicznych
i organizacji pozarzàdowych dost´pne
na stronie: http://www.wck-wawer.pl/.

Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem. Referendum szkolne
demokratycznego paƒstwa prawa. Zmiana naruszajàca naszà Konstytucj´. Kolejna „dobra zmiana”.
Nasz GoÊç dostrzega tak˝e problemy sàdownictwa. Wynikajà one mi´dzy innymi z iloÊci spraw,
których wp∏ywa do sàdów rocznie 15–16 mln.
Wià˝e si´ to tak˝e z ogromnym stresem, który towarzyszy codziennej pracy s´dziów. T´ sytuacj´ nale˝y zmieniaç poprzez reform´ sytemu, w tym powo∏anie s´dziów pokoju i zwi´kszenie roli arbitra˝u
i mediacji. Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwoÊci nic nie poprawi. Wr´cz przeciwnie.
Pan Profesor nadal liczy na opami´tanie, refleksj´ parlamentu i na rol´ prezydenta, który powinien
przecie˝ byç stra˝nikiem Konstytucji. Przypomnia∏,
˝e delikt konstytucyjny mo˝e skutkowaç wobec
g∏ównych osób w paƒstwie skierowaniem spraw
do Trybuna∏u Stanu.
Z sali pad∏o bardzo wiele pytaƒ i komentarzy. Nie
sposób przedstawiç tutaj ca∏oÊç tego spotkania.
Wszystkich zainteresowanych, a przecie˝ wszyscy jesteÊmy obywatelami i b´dziemy mogli spotkaç si´
z sytuacjà politycznego ustalenia wyroku w naszej
sprawie, zach´camy do obejrzenia filmu, który przygotowaliÊmy. Mo˝na go obejrzeç na You Tube, korzystajàc z poni˝szego linku: https://www.youtube.com/
watch?v=W4NT3Vokc5Q&feature=youtu.be
Nadal aktualnà pozostawa∏a w czerwcu sprawa
referendum szkolnego. Pomimo zapewnieƒ w∏adzy,
która mia∏a s∏uchaç przecie˝ g∏osu swoich obywateli

◗Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych – 503 065 403.
◗Koƒczy Ci si´ ubezpieczenie w samochodzie? Zadzwoƒ! Bez wychodzenia
z domu za∏atwisz wszystko. Z dojazdem do klienta w dogodnych godzinach. Tel. 501 811 240.

◗REMONTY (ró˝ne-zawilgocenia) mieszkaƒ, domów, tarasów, ∏azienek. DORADZTWO wg najnowszych technologii. Tel. 500 43 55 77.
◗SPRZEDAM DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ
1000 M2 GMINA D¢BE WIELKIE, TEL.
502-267-936.

PRZYJMĘ ZLECENIA DROBNYCH PRAC
NA KALETNICZEJ MASZYNIE DO SZYCIA:

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

tel. 507 797 255
MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20 dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

tel. 513 148 238

93

WYWÓZ GAŁĘZI

OGRODY

PODCINANIE GAŁĘZI

196

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.kamery-anteny.pl

tel. 606 808 358

kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

DRZEWA, KRZEWY

TRAWNIKI

13
4

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

8

Tel. 660 473 628
318

122

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 691 260 269
160

tel. 790 55 47 46

251

US¸UGI OGRODNICZE

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

„HORTUS”

HYDRAULIK

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

25
6

tel. 790 55 47 46

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

291

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

PORZÑDKOWANIE,
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA
503 065 403

www.hortus.waw.pl

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

paski, naprawa torebek, paski do gitar,
również zlecenia produkcyjne

Tadeusz Korablin
wiceprzewodniczàcy zarzàdu
Grupy Lokalnej KOD Wawer

14
8

OG¸OSZENIA DROBNE

w referendach, sejmowa dyskusja nie zmierza w satysfakcjonujàcà stron´. Pomimo zebrania ponad 900
tys. podpisów referendum si´ nie odb´dzie. Nie dlatego, ˝e jest na nie za póêno, ale dlatego, ˝e w∏adza
obawia si´ o jego wynik. Tak spe∏nia si´ obietnice wyborcze. Spo∏eczeƒstwo po raz kolejny zosta∏o ok∏amane. Jak podajà niektóre êród∏a, ok∏amani zostali tak˝e
nauczyciele, gdy˝ owa „reforma” spowoduje zwolnienie minimum 10 tys. nauczycieli i ograniczenie
wielkoÊci etatów dla kolejnych 20 tys. Czy takie warunki ustalono w „debatach” z Polakami? 21 czerwca
br. w pikiecie protestacyjnej zorganizowanej pod Sejmem przez rodziców i ZNP nie zabrak∏o cz∏onków
i sympatyków Grupy Lokalnej KOD Wawer.
Nasza grupa uczestniczy∏a tak˝e w innych, licznych protestach i wydarzeniach zwiàzanych z „funkcjonowaniem” demokracji w Polsce. Jako obywatele
mamy do tego prawo i jest to nasz obowiàzek.
Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na terenie
Wawra, Rembertowa i Weso∏ej zamierza dzia∏aç,
tak˝e w tym obszarze naszej obywatelskiej troski.
JeÊli podzielacie jà Paƒstwo, zapraszamy do kontaktów i wspó∏pracy z nami. Ka˝dy g∏os i ka˝da pomoc
jest bardzo wa˝na i cenna. Mo˝na do nas pisaç na
adres e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
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12 czerwca br. zorganizowaliÊmy w Wawrze
spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem. Wzi´∏o
w nim udzia∏ wiele osób zwiàzanych z KOD i z partiami politycznymi dzia∏ajàcymi na terenie naszej
Grupy Lokalnej, ale przede wszystkim mieszkaƒcy
Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka i pow.
otwockiego, a tak˝e innych cz´Êci Warszawy. Zaproponowany przez naszego goÊcia tytu∏ jego wystàpienia jest wielce znamienny: „Zagro˝enia dla
obywateli wynikajàce ze zmian w sàdownictwie”.
Pan Profesor ze swadà i znawstwem tematyki
przedstawi∏ skutki proponowanej przez ministerstwo sprawiedliwoÊci „reformy” sàdownictwa.
Szczególnie nast´pstwa, które wywo∏ajà zmiany
w Krajowej Radzie Sàdownictwa. Nasz goÊç wskazywa∏, ˝e doprowadzà one do sytuacji, w której to
nie samorzàdy s´dziowskie, ale politycy b´dà decydowali o tym, kto mo˝e byç s´dzià i prezesem sàdu. W konsekwencji to politycy b´dà mogli decydowaç o wyrokach, jakie b´dà zapadaç w najwa˝niejszych dla w∏adzy sprawach. Jednak mo˝e to tak˝e
dotyczyç sytuacji, gdy stronami procesu sà: zwyk∏y
obywatel i przedstawiciel w∏adzy albo jego krewny
lub akolita rzàdzàcych.
Wed∏ug Adama Strzembosza to powrót do PRL.
OdejÊcie od ustawy z grudnia 1990 roku, wzorowanej na najbardziej demokratycznym modelu sàdownictwa obowiàzujàcym do dziÊ w Portugalii. Plany
ministra sprawiedliwoÊci to kolejna zmiana ustroju
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Centrum w Ruchu wychodzi od dzia∏ania
W 2013 roku z inicjatywy Fundacji Burdàg
w Wawerskim Centrum Kultury powsta∏o Centrum
w Ruchu. Jest to platforma tancerzy, performerów
i choreografów. To zjawisko wyjàtkowe w skali
kraju, kolektyw twórców m∏odego pokolenia
w dziedzinie taƒca wspó∏czesnego i sztuk performatywnych. Wspó∏tworzà go: Izabela Chlewiƒska,
Agnieszka Kryst, Ramona Nagabczyƒska, Weronika
Pelczyƒska, Renata Piotrowska, Magda Ptasznik,
Maria Stok∏osa, Iza Szostak i Karol Tymiƒski. Oprócz
realizacji autorskich spektakli CwR prowadzi tak˝e szerokà dzia∏alnoÊç edukacyjnà, organizujàc
warsztaty dla mieszkaƒców oraz budujàc nowoczesny dyskurs wokó∏ sztuki choreograficznej.
Od 2015 r. realizowany jest tu projekt Centrum
w Procesie. Jego elementem wiodàcym sà pokazy
„work-in-progress” – prezentacje spektakli w fazie
rozwoju po∏àczone z otwartymi rozmowami z osobami zwiàzanymi ze sztukà i widzami. Pokazy od-

bywajà si´ na ró˝nym etapie zaawansowania pracy – mogà byç ukazaniem efektów pierwszych poszukiwaƒ, wyników badaƒ, fragmentów bàdê szkicu ca∏oÊci spektaklu. Celem projektu jest stworzenie kameralnej przestrzeni do wspólnej praktyki
patrzenia, s∏uchania i mówienia o choreografii,

Patroni naszych ulic

Ojciec opery polskiej
Maciéj Kamieƒski, twórca piérwszéj opery polskiéj – g∏osi podpis pod drzeworytem przedstawiajàcym kompozytora, zamieszczonym w „Tygodniku Ilustrowanym” z 8 lutego 1789 roku. Kamieƒski jest pierwszym znanym z nazwiska twórcà
polskiej opery, jako ˝e autor najstarszego zachowanego dzie∏a – barokowej opery komicznej Heca
albo polowanie na zajàca pozostaje anonimowy.
Maciej Kamieƒski, patronujàcy jednej z falenickich ulic, urodzi∏ si´ 13 paêdziernika 1734 roku w Sopron (Ödenburg). Z pochodzenia by∏
S∏owakiem. W m∏odoÊci nale˝a∏ do nadwornej
kapeli w∏aÊciciela owych dóbr, hrabiego Karla
Josepha Henckel von Donnersmarck. Po jego
Êmierci kszta∏ci∏ si´ w Wiedniu, gdzie mia∏ mo˝liwoÊç s∏uchania ma∏ego Mozarta, a oko∏o roku
1760 przyby∏ do Warszawy, gdzie osiad∏ na sta∏e. Tu uczy∏ gry na fortepianie oraz Êpiewu solowego, a dodatkowe dochody przynosi∏ mu zajazd za∏o˝ony w 1803 roku przy ul. Âwi´tojer-

skiej. Od 1805 roku organizowa∏ wieczory muzyczne w wydzier˝awionym przez siebie dworku Dulfowskim przy ul.
Nalewki. Nale˝a∏ do lo˝y
wolnomularskiej „Âwiàtynia Izys”.
Owo dzie∏o, za którego sprawà Kamieƒski
znany jest jako ojciec
opery polskiej, nosi tytu∏
N´dza uszcz´Êliwiona –
napisane zosta∏o do libretta Wojciecha Bogus∏awskiego wed∏ug kantaty Franciszka Bohomolca. Inne utwory operowe kompozytora to ZoÊka,
czyli wiejskie zaloty, Prostota cnotliwa, Balik gospodarski, Tradycja dowcipem za∏atwiona, S∏owik, czyli Kasia z Hankà na wydaniu. Kamieƒski

wspó∏uczestnictwa widzów w procesie tworzenia.
Najbli˝szy pokaz: „More” Ramony Nagabczyƒskiej,
18.07.2017 r., godz. 19.00, WCK ul. ˚egaƒska 1a.
Rok 2017 to kontynuacja tego projektu, ale tak˝e projekt Wychodzàc od dzia∏ania. Zak∏ada on
stworzenie 40 performansów dla ró˝nej publicznoÊci, w ró˝nych miejscach w Warszawie (u nas
b´dzie w WCK i w studiu ATM). Punktem wyjÊcia
spektakli b´dzie rozwijanie praktyki improwizacyjnej choreografki Marii Stok∏osy poprzez dzia∏anie
oraz dialog z zaproszonymi wspó∏twórczyniami
i Êwiadkami. Zmianie ulega tradycyjna koncepcja
prób, które b´dà odbywaç si´ równolegle z pokazami i rozwojem metody pracy. Nie b´dzie premiery ani nie powstanie koƒcowy produkt. Powstanie choreografia, która zmienia si´ na przestrzeni czasu i otwiera si´ na widza, który jest
definiowany za ka˝dym razem na nowo poprzez
okolicznoÊci prezentacji. Wi´cej o projekcie przeczytacie na www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Centrum w Ruchu, oprac. Hanna Kowalska

by∏ tak˝e autorem mszy
i oratoriów. Jego wa˝nym dzie∏em by∏a kantata napisana z okazji ods∏oni´cia pomnika króla
Jana III Sobieskiego na
moÊcie w ¸azienkach
14 wrzeÊnia 1788 roku.
Kamieƒski by∏ dwukrotnie ˝onaty – jego
pierwszà ˝onà by∏a Anna Dobres; z ma∏˝eƒstwa z drugà, nieznanà
z imienia i nazwiska,
mia∏ syna Karola, który
zmar∏ w roku 1788. Co
ciekawe, drzewo genealogiczne wskazuje na
zwiàzki rodziny Kamieƒskiego z jednym
z ˝o∏nierzy wykl´tych, Stanis∏awem Kasznicà
(1908–1948), ostatnim komendantem g∏ównym Narodowych Si∏ Zbrojnych.
Weronika Girys-Czagowiec
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